
 
Číslo zápisnice: FnPŠ-SR-8/2022 

 
 

 
ZÁPISNICA 

z 35. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu 
 
 
 
 

Miesto konania: Veľká sieň Mestského úradu, Československej armády 1141, 974 01 Banská Bystrica 
 
Dátum a čas konania: 10.11.2022, od 09:00 hod. do 13:30 hod. 
 
 
Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 
1. Ladislav Križan, predseda SR FNPŠ 
2. Lukáš Pitek, člen SR FNPŠ 
3. Ivan Greguška, člen SR FNPŠ 
4. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ 
5. Gábor Asványi, člen SR FNPŠ 
6. Dušan Šaradín, člen SR FNPŠ 
7. Branislav Tréger, člen SR FNPŠ 
8. Michal Varmus, člen SR FNPŠ 
9. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ 
 
Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí: 

- 
Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Peter Dedík, predseda DR FNPŠ  
 
Pracovníci kancelárie FNPŠ prítomní na zasadnutí: 
 

Renata Munková, generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
Michal Fabian, právnik kancelárie FNPŠ 
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ 
Michal Noga, projektový manažér kancelárie FNPŠ 
Radoslav Jenčuš, externý pracovník kancelárie FNPŠ 

 
Prizvaní hostia na zasadnutí: 
 
 Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica 

Jakub Gajdošík, I. zástupca primátora mesta Banská Bystrica 
Dušan Argaláš, generálny riaditeľ MBB, a. s.  
Radovan Lapuník, kvestor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Dana Cibuľková, vedúc oddelenia športu MsÚ 
Matej Tóth, riaditeľ Vojenského športového centra  
Peter Vozár, prezident Slovenského zväzu biatlonu 
Jaroslava Lauková, viceprezidentka Slovenského zväzu biatlonu 
Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
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Monika Pastuchová, vedúca kancelárie primátora mesta Banská Bystrica 
Martin Túry, zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja  
Martina Barteková, zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja  
Juraj Kremnický, vedúci katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
1. OTVORENIE A SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN 
A DOPLNKOV 
 
Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Ladislav 
Križan, ktorý na úvod privítal členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí a všetkých hostí, a skonštatoval, že SR 
FNPŠ je v zmysle článku 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ uznášaniaschopná. Vypracovaním zápisnice 
zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice 
koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková.  
 
Na úvod predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že program 35. zasadnutia SR FNPŠ bol zaslaný všetkým 
členom SR FNPŠ v termíne 7 dní pred konaním zasadnutia vrátane materiálov a podkladov, za čo poďakoval 
kolegom z kancelárie FNPŠ. Zároveň informoval prítomných členov SR FNPŠ a prítomných hostí, že člen SR 
FNPŠ p. Michal Varmus bude trochu meškať a pripojí sa k rokovaniu SR FNPŠ v priebehu zasadnutia. Následne 
všetkých prítomných upozornil, že od 15.06.2022 je účinný zákon č. 177/2022 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal 
zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). V zmysle novelizovaného znenia ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o fonde sa 
z každého zasadnutia SR FNPŠ vyhotovuje okrem zápisu aj zvukový záznam. Zvukový záznam sa rovnako ako 
zápis zverejňujú na webovom sídle Fondu na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia SR FNPŠ na čas do 
uplynutia jedného roka od skončenia funkčného obdobia príslušnej správnej rady. Zvukový záznam alebo jeho časť 
sa nezverejňuje, ak tak výslovne rozhodla SR FNPŠ.  
 
Na základe uvedeného predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal členov SR FNPŠ, aby o predmetnej 
povinnosti rozhodli v úvode zasadnutia. 
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti 
zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 



 3 

Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:  
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Športová infraštruktúra na území Banskobystrického samosprávneho kraja - história, stav a perspektívy 

predstavené predsedom kraja a jeho tímom 
3. Športová infraštruktúra na území mesta Banská Bystrica - história, stav a perspektívy predstavené 

primátorom mesta a jeho tímom 
4. Športová infraštruktúra Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica - história, stav a 

perspektívy predstavené riaditeľom VŠC a jeho tímom 
5. Kontrola plnenia uznesení 
6. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
7. Športová infraštruktúra národného významu 

a) informácia o aktuálnom stave  
b) prerokovanie žiadosti Slovenského zväzu biatlonu na poskytnutie finančných prostriedkov 

z Fondu na podporu športu na dofinancovanie prác, ktoré nastali pri výstavbe novej kolieskovej 
dráhy v Národnom biatlonovom centre v Osrblí 

8. Prerokovanie návrhu Štatútu Fondu na podporu športu 
9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby 

č. 2021/003 
a) prerokovanie odvolania k „Oznámeniu o vrátení poskytnutej mimoriadnej podpory“ zo dňa 

17.10.2022 prijímateľa FK Poprad 
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 

športu 
11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 

športu 
12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 

infraštruktúru č. 2022/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory – 3. časť 
c) prerokovanie Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 

13. Rôzne 

 
Zasadnutie SR FNPŠ ďalej pokračovalo a predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil na zasadnutí návrh 
na zmenu poradia jednotlivých bodov navrhovaného programu, ktorý bol pred zasadnutím dňa 03.11.2022 zaslaný 
na vedomie všetkým členom SR FNPŠ v rámci pozvánky na zasadnutie. Návrh na úpravu návrhu programu 
a prehodenie pôvodného bodu 3 na bod 2 prítomným krátko zdôvodnil s poukazom na požiadavku zo strany 
primátora mesta Banská Bystrica p. Jána Noska, ktorý mal neskôr naplánované neodkladné pracovné povinnosti.  
 
Po diskusii členovia SR FNPŠ hlasovali o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/8/2022 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje upravený návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov 
2. Športová infraštruktúra na území mesta Banská Bystrica - história, stav a perspektívy predstavené 

primátorom mesta a jeho tímom 
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3. Športová infraštruktúra na území Banskobystrického samosprávneho kraja - história, stav a 
perspektívy predstavené predsedom kraja a jeho tímom 

4. Športová infraštruktúra Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica - história, 
stav a perspektívy predstavené riaditeľom VŠC a jeho tímom 

5. Kontrola plnenia uznesení 
6. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia  
7. Športová infraštruktúra národného významu 

a) informácia o aktuálnom stave  
b) prerokovanie žiadosti Slovenského zväzu biatlonu na poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu športu na dofinancovanie prác, ktoré nastali 
pri výstavbe novej kolieskovej dráhy v Národnom biatlonovom centre v Osrblí 

8. Prerokovanie návrhu Štatútu Fondu na podporu športu 
9. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové 

kluby č. 2021/003 
a) prerokovanie odvolania k „Oznámeniu o vrátení poskytnutej mimoriadnej podpory“ 

zo dňa 17.10.2022 prijímateľa FK Poprad 
10. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 

podpory športu 
11. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt 

podpory športu 
12. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 

športovú infraštruktúru č. 2022/001 
a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
b) schvaľovanie rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory – 3. časť 
c) prerokovanie Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 

13. Rôzne 

 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 8 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
2. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA - HISTÓRIA, STAV 
A PERSPEKTÍVY PREDSTAVENÉ PRIMÁTOROM MESTA A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan krátko uviedol bod programu a poďakoval v mene Fondu na podporu športu 
primátorovi mesta Banská Bystrica p. Jánovi Noskovi za srdečné privítanie v priestoroch Veľkej siene Mestského 
úradu v Banskej Bystrici a odovzdal mu slovo.  
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Na úvod primátor mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko privítal predsedu SR FNPŠ, členov SR FNPŠ a hostí 
v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici. Veľmi ocenil formu výjazdového rokovania SR 
FNPŠ v meste Banská Bystrica, keďže je zástancom názoru, že je lepšie vidieť raz veci na priamo na mieste ako 
o nich desaťkrát počuť a teší ho, že si spoločne s členmi SR FNPŠ mohli deň pred zasadnutím pozrieť jednak 
športovú infraštruktúru v meste Banská Bystrica, ktorá už je vybudovaná a zároveň neformálne diskutovať zámery, 
ktoré mesto Banská Bystrica v budúcnosti má. Rovnako uviedol a zdôraznil, že tu je niekoľko subjektov, ktoré 
fungujú trochu autonómne a majú svoje zámery, ktoré chcú realizovať. V tomto je potrebná užšia koordinovaná 
diskusia, aby sme v tomto postupovali spoločne na naplnenie ambícií a cieľov tak, aby sme ušetrili finančné zdroje 
a dokázali naplniť očakávania športovej verejnosti v meste Banská Bystrica.  
 
V priebehu rokovania o tomto bode programu sa pripojil k zasadnutiu SR FNPŠ člen SR FNPŠ p. Michal 
Varmus, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí. 
 
Primátor mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko predstavil prostredníctvom prezentácie históriu, stav a perspektívy 
v oblasti podpory a rozvoja športovej infraštruktúry na území mesta Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica je 
športové mesto. V meste si svoje sídlo našlo aj Vojenské športové centrum Dukla (ďalej len „VŠC Dukla“). V roku 
2014 si vytvorili športový koncept, kde spolu s olympijskými víťazmi chceli ešte viac pozdvihnúť športovú náladu 
v meste. Prešlo to cez proces európskeho mesta športu, kde si uskutočnili analýzy, ktoré ukázali, že registrovaných 
a neregistrovaných športovcov na území mesta je viac ako ukazovali štatistiky iných európskych miest športu. 
Rovnako sa v meste uskutočnil Európsky olympijsky festival mládeže 2022 (ďalej len „EYOF 2022“), ktorého ohlas 
v zahraničí bol naozaj veľmi dobrý, za čo poďakoval všetkým kolegom a partnerom, ktorí pri organizácii tohto 
podujatia podali mestu Banská Bystrica pomocnú ruku.  

 
V prípade ďalšieho rozvoja sa primátor mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko vyjadril, že zámery mesta musia byť  
inštitucionalizované a zachytené v strategických dokumentoch mesta, ktorými sú územný plán mesta, program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja 
a koncepcia rozvoja športu mesta, ktorá je pomerne rozsiahle spracovaná Univerzitou Mateja Bela. Ide 
o dokument, ktorý veľmi podrobne mapuje nielen situáciu so športovou infraštruktúrou v meste Banská Bystrica, 
ale aj očakávania obyvateľov mesta a priority, ktoré by považovali za potrebné. V danom prípade je potrebné 
vychádzať z toho, čo už na území mesta existuje a čo by ešte potrebovali vybudovať a rozvíjať v budúcnosti. 
Samotné budovanie však súvisí ruka v ruke s udržateľným rozvojom, keďže samosprávy sa častokrát nachádzajú 
v situácii, kedy väčšinu nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou športových zariadení na území mesta, je na ich 
pleciach. V tejto oblasti vidia veľké rezervy a očakávajú, aby sa prijali aj opatrenia zo strany štátu v tejto oblasti. 
Chce to však vzájomnú diskusiu a možno vrátiť sa aj k úprave zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) a hľadať cesty ako 
samosprávam v tomto pomôcť. Strategickým cieľom koncepcie rozvoja športu mesta je zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja športu v oblasti ekonomickej, inštitucionálnej, infraštruktúrnej a spoločenskej. Udržateľný 
rozvoj by mal byť na prvom mieste, pretože nikto nechce prevádzkovať niekoľko športových hál v meste, kde by sa 
ich prevádzka šplhala k státisícom EUR. Prioritou mesta v tejto oblasti je doplnenie podľa reálneho dopytu 
a zabezpečenie pravidelnej údržby a obnovy už existujúcej športovej infraštruktúry. Reálny dopyt sú schopní 
zadefinovať podľa počtu športovcov registrovaných ako aj neregistrovaných v niektorých športoch. Dôležitá je však 
aj správa, údržba a obnova už existujúcej športovej infraštruktúry na území mesta. Aj tieto už existujúce športoviská 
potrebujú z hľadiska úspory energie ďalšie investície. Postupne primátor mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko 
informoval členov SR FNPŠ o troch významných športoviskách, ktoré sa im za posledné obdobie podarilo v meste 

ÚVOD

MESTO
OLYMPIJSKÝCH
VÍŤAZOV

2014 2017 2022

EURÓPSKE 
MESTO ŠPORTU

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL MLÁDEŽE 2022

2/29



 6 

Banská Bystrica zrekonštruovať, a ktoré mali možnosť členovia SR FNPŠ v rámci prehliadky športovísk navštíviť. 
Ide o zimný štadión Tipsport aréna Banská Bystrica (ďalej len „Tipsport aréna BB“), krytá plaváreň Štiavničky 
a Mestský mládežnícky futbalový štadión - Radvaň. V rámci tejto časti sa poďakoval Fondu na podporu športu 
za poskytnutie podpory na projekt Mestského mládežníckeho futbalového štadióna - Radvaň, ktorý bol úspešný 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“). Tento 
štadión bol v meste veľmi potrebný a k dispozícii približne 800 mladým futbalistom a rovnako aj na tréningový 
proces pre družstvá dospelých.  
 

 
 
V prípade Tipsport arény BB ide o jeden z najstarších zimných štadiónov na území Slovenskej republiky, ktorého 
spustenie prevádzky sa datuje od roku 1956, pričom jeho prekrytie sa realizovalo až v roku 1966. Samotné 
čiastočné rekonštrukcie prebehli v rokoch 2009, 2014, 2019 a najrozsiahlejšia sa uskutočnila nedávno, a to v 
rokoch 2019 – 2022. Rozsiahla rekonštrukcia podľa jeho názoru priniesla očakávaný výsledok a ide o veľmi pekný 
zimný štadión, ktorý okrem športových podujatí môže slúžiť väčším kultúrnym a spoločenským podujatiam.  
 

 
 
Treťou významnou investíciou do športoviska v meste Banská Bystrica bola rekonštrukcia krytej plavárne 
Štiavničky, ktorá patrí k najmodernejším plaveckým bazénom na území Slovenska. Ocenili to aj plavci, ktorí sa 
zúčastnili plaveckých súťaží počas EYOFU 2022. Bazén spĺňa prísne normy európskej plaveckej ligy – LEN 
a medzinárodnej plaveckej federácie – FINA. Tieto športoviská fungujú nielen pre profesionálnych športovcov, ale 
aj pre širokú verejnosť. Rekonštrukciou prešiel interiér aj exteriér športoviska.  
 

 

MESTSKÝ
MLÁDEŽNÍCKY

ŠTADIÓN

ZIMNÝ ŠTADIÓN
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VYBUDOVANIE
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Následne informoval o stave školskej športovej infraštruktúry v meste Banská Bystrica, pričom uviedol, že mesto 
je zriaďovateľom 27 materských škôl, 11 základných škôl a 1 centra voľného času, ktoré systematicky podporuje 
a zabezpečuje modernizáciu a rekonštrukciu telocviční a športových viacúčelových areálov. Celkovo disponujú 14 
telocvičňami, 10 viacúčelovými ihriskami, 9 posilňovňami, 7 basketbalovými ihriskami, 4 atletickými dráhami, 4 
gymnastickými telocvičňami, 4 volejbalovými ihriskami, 3 futbalovými ihriskami, 2 tenisovými a 2 bedmintonovými 
kurtami, 1 hokejbalovým ihriskom, 1 hokejovou zónou, 1 outdoorovým fitness parkom, 1 hádzanárskym ihriskom 
a 1 ihriskom na plážový volejbal. Krátko spomenul ako prioritu mesta vybudovať cyklotrasy, s čím je spojené 
vybudovanie Cyklolávky. Ďalej primátor mesta Banská Bystrica p. Ján Nosko spomenul aj aktuálne priority mesta 
Banská Bystrica, ktorými sú predovšetkým gymnastická hala, skatepark, hokejbalové ihrisko a 2. časť výstavby 
mestského mládežníckeho štadióna – Radvaň, kde plánujú dobudovať tréningovú plochu. Gymnastická hala by 
slúžila nielen pre mesto Banská Bystrica, ale pre celý región. V rámci tejto športovej infraštruktúry ocenil spoluprácu 
s Univerzitou Mateja Bela, pričom uviedol, že by to mohlo byť aj témou, do ktorej by sa mohol zapojiť aj 
Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“), keďže gymnastika v tomto regióne má tradíciu a svoju 
základňu. Gymnastické náradie, ktoré bolo použité v rámci EYOF 2022 má mesto Banská Bystrica k dispozícii aj 
po jeho skončení a môže ho v tejto hale využiť.  
 

 
 
Mesto Banská Bystrica rovnako vníma dopyt aj zo strany komunity skaterov a hokejbalistov, ktorí by uvítali už 
hokejbalový štadión spĺňajúci kritéria na organizáciu národných podujatí. K týmto športoviskám majú vypracovanú 
projektovú dokumentáciu. K tomuto projektu ešte budú viesť spoločne diskusiu aj s BBSK, aby našli vhodný priestor 
pre tento typ športovej infraštruktúry.   
 

 
 
V poslednom období zaznamenalo mesto významný rozvoj florbalu, a preto má záujem zabezpečiť nový vhodný 
priestor pre vybudovanie indoorovej haly určenej na halové športy. Na záver prezentácie primátor mesta Banská 
Bystrica p. Ján Nosko poďakoval všetkým za pozornosť a ospravedlnil sa, že z pracovných dôvodov sa nebude 
môcť zúčastniť diskusie, avšak uviedol, že na prípadné otázky k tejto téme odpovie členom SR FNPŠ aj I. zástupca 
primátora mesta Banská Bystrica p. Jakub Gajdošík, ktorý disponuje všetkými potrebnými informáciami.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval primátorovi mesta Banská Bystrica p. Jánovi Noskovi a jeho tímu 
za prezentáciu a nakoľko ďalšie body programu úzko súvisia, navrhol členom SR FNPŠ hlasovať o predloženom 
návrhu uznesenia s tým, že diskusiu by otvorili po prezentáciách zástupcov BBSK a VŠC.  
 

GYMNASTICKÁ 
HALA

GYMNASTICKÁ 
HALA

SKATEPARK
HOKEJBALOVÉ 
IHRISKO
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Nakoľko sa na predloženom návrhu členovia SR FNPŠ zhodli, predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol 
hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 2/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území 
mesta Banská Bystrica - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta a jeho tímom. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
3. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NA ÚZEMÍ BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 
HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY PREDSTAVENÉ PREDSEDOM KRAJA A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu a odovzdal slovo podpredsedovi BBSK p. Ondrejovi 
Lunterovi.  
 
Na úvod podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter poďakoval za pozvanie a za organizáciu tohto stretnutia. Pozornosť 
upriamil na štyri body, v rámci ktorých predstavil ako BBSK uvažuje o niektorých prioritných projektoch a tiež, aby 
mali možnosť získať spätnú väzbu, aby vedeli ako uvažuje Fond na podporu športu nad jednotlivými projektami 
a ako by sa mohla nastaviť prípadná vzájomná spolupráca a nastavenie BBSK vo vzťahu k jednotlivým výzvam 
vyhláseným Fondom na podporu športu. Prezentácia bude zameraná na tri projekty BBSK s následným prepojením 
na predtavenie vlastnej koncepcie a podpory športovej infraštruktúry v rámci BBSK. Podpredseda BBSK p. Lunter 
dodal, že každý projekt má svoje špecifiká a volia pri každom trochu iný prístup. Podstatou prezentácie je aj vnímať 
spätnú väzbu Fondu na podporu športu vo vzťahu k jednotlivým projektom, aké typy projektov chce Fond na 
podporu športu podporiť. Prvým prezentovaným projektom je Areál Národného biatlonového centra v Osrblí 
(ďalej len „NBC Osrblie“). Vzájomná komunikácia medzi BBSK a Slovenským zväzom biatlonu (ďalej len „SZB“) 
prebieha od roku 2018, kedy ich SZB oslovil s prosbou o ad hoc podporu na zabezpečenie zasnežovacieho 
zariadenia v NBC Osrblie, v čom im BBSK vyhovel. Zároveň však BBSK deklaroval, že v prípade dlhodobej 
spolupráce si potrebujú nastaviť koncepčný a systémový model, v rámci ktorého sa bude NBC Osrblie ďalej 
rozvíjať. Spoločným cieľom bolo získať licenciu A pre organizáciu Svetových pohárov, čo sa SZB podarilo s trvaním 
do 10/2024. Predmetná licencia umožňuje SZB organizáciu medzinárodných podujatí v určitej úrovni. Možnosť 
organizácie takýchto podujatí generuje príjem a umožňuje rozvoj a podporu turizmu v regióne BBSK. Investícia 
BBSK do zasnežovania umožnila organizáciu Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v roku 2019 a otvorenie areálu 
aj pre širokú verejnosť. Spoločne sa podarilo získať zdroje na vybudovanie novej kolieskovej dráhy z dotácie Úradu 
vlády SR a tým získať aj organizáciu Majstrovstiev sveta v letnom biatlone 2023. V roku 2019 začali spoločne 
pracovať na komplexnom due dilligence, a to základnom právnom a ekonomickom audite NBC Osrblie pre 
vyhodnotenie možnosti BBSK ako strategického partnera. Rovnako tak spolupracujú na dlhodobej stratégii ako 
môžu ďalej rozvíjať tento areál. Následne podpredseda BBSK p. Lunter odprezentoval výstupy z tohto auditu a 
zdôraznil potrebu vyňať NBC Osrblie spod SZB a vytvoriť tak samostatný právny a hospodársky subjekt, ktorého 
základnou úlohou bude vytvárať využitie 365 dní v roku. Kvalitatívny rozdiel je v tom, že samotný SZB má 
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personálne a finančné kapacity na to, aby sa primárne zameriaval na biatlon a z toho vyplýva zimná sezóna 
a nejaké športové podujatia organizované v lete, avšak nie je tam racionálna vôľa ani dôvod, aby hľadali pre NBC 
Osrblie možnosti celoročného využitia. Pre dosiahnutie stanoveného zámeru je potrebné vytvoriť prehľadné 
a transparentné vzťahy, tzn. aby sa samotný areál NBC Osrblie vyňal a fungoval ako samostatný subjekt, druhou 
podmienkou na dlhodobú a udržateľnú prevádzku je potreba vzniku právneho vzťahu medzi klubmi a samotným 
areálom a aby si samé kluby začali prenajímať tento areál. Ide o štandardný model v zahraničí a je to aj zmena 
formy tohto vzťahu, keďže to kluby využívajú aktuálne zadarmo. SZB však využíva na financovanie a rozvoj tohto 
areálu určité zostatky, ktoré im zostavujú z medzinárodných podujatí. V rámci analýzy v roku 2019 bola 
identifikovaná ročná prevádzka NBC Osrblie, ktorá stojí SZB medzi 160-tis. EUR až 180-tis. EUR. Už z uvedeného 
stavu vyplýva, že ide o neudržateľný model. Z prezentovaného modelu BBSK, prenájmu klubmi, vyplýva 
nastavenie transparentných vzťahov a areál sa môže využívať aj pre iné subjekty ako budú biatlonové kluby. Areál 
NBC Osrblie by tak mal prevádzkový poriadok, jasný podnikateľský plán a fundovaný (samostatný) manažment. 
Právna úprava na Slovensku už v súčasnosti myslí na to, že na takýto účel môže vzniknúť samostatná spoločnosť 
a dokonca, že do takejto spoločnosti môže vstúpiť aj samospráva. O uvedenú úpravu konkrétne § 18 zákona 
o športe by sa radi pri nastavovaní predstaveného modelu spoločne so SZB opreli. Tento model vychádza zo 
zahraničia, konkrétne takto to majú nastavené v Ruhpoldingu v Nemecku a Novom meste na Morave v Českej 
republike. Existujú rôzne modely prevádzky biatlonových areálov vo svete, ale žiadny nedokáže fungovať / rozvíjať 
sa bez podpory štátu, regionálnych samospráv alebo sponzorov. K sponzorstvu a podpore športu od komerčných 
subjektov slovenská legislatíva žiaľ nemotivuje (príklad švajčiarsky model). Financovanie prevádzky je možné 
prevažne v kombinácií zdrojov: Lyžiarske a iné (cyklisti, bežci..) zväzy platia za využívanie areálov z prostriedkov, 
ktoré dostanú zo štátu prípadne od sponzorov, IBU príspevky za organizáciu podujatí, príspevky od štátu, kraja, 
mesta na podujatia (ČR Vysočina), zo vstupného na podujatiach, príspevky samospráv na prevádzku, sponzoring, 
komerční partneri a vlastná činnosť (kurzy, komerčné podujatia, obchodné prevádzky). Na financovaní veľkých 
investícii by sa mal podieľať štát, prípadne Európska únia (napr. nové poľské areály). 
 

 
 
Následne pokračoval k časti vízia strategickej spolupráce športových zväzov, samosprávy a destinačných 
organizácií v Biatlon (Šport) Arena Osrblí, kde by bolo potrebné zadefinovať hlavný účel tohto areálu. Účel musí 
byť multifunkčnosť. Na základe toho musí vzniknúť profesionálny manažment, ktorý musí maximalizovať príjmy, 
čas využívania takéhoto areálu a systematicky vyvíjať snahu vypĺňať prázdne priestory a zvyšovať príjem 
z prevádzky tohto areálu. Na dosiahnutie multifunkčnosti sú BBSK okrem SZB v kontakte aj s prezidentom 
Slovenského zväzu cyklistiky p. Petrom Privarom, kde sa bavia aj o využití areálu na horskú cyklistiku a s tým 
spojené podujatia vzhľadom na geografickú polohu NBC Osrblie. Rovnako predpokladajú aj komerčné využitie 
takéhoto areálu na rôzne podujatia pre firmy a teambuilding týchto firiem. Cieľom a víziou NBC Osrblie je do roku 
2030 urobiť z NBC Osrblie svetovú športovú destináciu podľa vzoru švajčiarskeho Lenzerheide, Vysočiny alebo 
Ruhpoldingu s pretekmi Svetového pohára v letnom a zimnom biatlone a svetovým podujatím v horskej cyklistike 
a cyklokrosse a špičkovými službami. Kvalitné tréningové podmienky na celoročné využívanie areálu 
profesionálnymi športovcami aj športujúcou verejnosťou, destinácia cestovného ruchu. Areály v zahraničí sa 
neustále budujú a rekonštruujú. Míľovými krokmi sa NBC Osrblie vzďaľuje a bez spoločnej vízie a podpory štátu 

Založenie spoločnej obchodnej spoločnosti SZB a 
BBSK podľa § 18  Zákona 440/2015 Z.z. o športe

• Riešenie spoločnej obchodnej spoločnosti športového zväzu a štátu, VÚC alebo obce na rozvoj športu a 
budovanie infraštruktúry je podporované aj Zákonom o športe v §18

• Z pohľadu SZB to umožní aspoň zmierniť administratívne zaťaženie a rozložiť sily pri využívaní majetku a 
získavaní ďalších investícií. 

• toto riešenie sa bude dať lepšie presadiť voči športovým klubom, nakoľko nestratia kontrolu nad majetkom, 
znížia si náklady na prevádzku areálu a zabezpečia lepšie využitie strediska.

• SZB 27.12.2018 založil vlastnú s.r.o. na marketingové účely –je potrebné preveriť, či by sa dala táto spoločnosť 
využiť na tento účel a BBSK by vstúpil ako spoločník do už existujúcej firmy, na ktorú by SZB previedol 
majetok z NBC v Osrblí.

SZB BBSK
• Budovy a pozemky NBC v Osrblí
• Personál na správu a údržbu areálu v rozsahu 

posledných 3 rokov (4,5 FTE v lete a 6,5 FTE v 
zime)

• Podiel na prevádzkových nákladoch –
elektrina, voda, PHM, materiál

• Podiel na manažmente (nie vyšší ako doteraz)
• Príp. transformovanie vlastnej s.r.o.

• Garanciu BBSK na investície do areálu
• Personál na prevádzku eventovej agentúry, 

ktorá sa postará o využitie strediska a 
poskytnutie dodatoč. služieb, napr. bufetu v 
Osrblí

• Podiel na prevádzkových nákladoch a 
manažmente spoločnosti

• Príp. ubytovňu (ak už v majetku BBSK)

Vklad 
spoločníka
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môže Osrblie do budúcnosti stratiť aj súčasné významné podujatia (IBU Cupy, MS Juniorov, ME..). Bez podujatí 
nebudú prostriedky na podujatia IBU, z ktorých sa z veľkej časti v súčasnosti financuje aj prevádzka areálu, strata 
medzinárodného imidžu Slovenska ako biatlonovej krajiny, ohrozené podmienky tréningu. Súčasná  investičná 
potreba, aby sa Osrblie mohlo uchádzať o najvýznamnejšie podujatia (Svetový pohár a Majstrovstvá sveta 
v biatlone 2030) je identifikovaná na cca 30 miliónov EUR. V rámci tohto je potrebné rozdeliť uvažovanie 
na operatívne náklady a kapitálové výdavky. Operatívne náklady by mali byť náklady na samotnú prevádzku areálu, 
ktoré sú na úrovni približne 200-tisíc EUR, čo je konzervatívny odhad. Pre BBSK ide o areál určený aj z hľadiska 
turizmu pre turistov, ktorí môžu využiť bežky alebo bicykle. V rokoch 2022/2023 SZB s podporou BBSK a mestom 
Brezno spoločne pripravujú zadanie na architektonickú súťaž na dobudovanie areálu na svetovú biatlonovú úroveň 
a celoročný športový areál. Vyhlásenie súťaže sa predpokladá od januára 2023 a jeho ukončenie v auguste 2023. 
BBSK, mesto Brezno a SZB spoločne pripravujú model „správcovskej spoločnosti“ a biznis plán na zabezpečenie 
prevádzky a rozvoj areálu. Majú sedem rokov na postupné dobudovanie areálu a chceli by sa uchádzať o podporu 
štátu, tak ako je to vo všetkých okolitých krajinách. Zároveň je potrebné spoločne „bojovať“ na politickej úrovni IBU 
o kandidatúru a spoľahlivo zorganizovať doteraz pridelené podujatia (Majstrovstvá sveta v letnom biatlone 
v auguste 2023 a Majstrovstvá Európy 2024, IBU Cupy). Ďalším východiskom je financovanie projektu, čo je 
relevantnou témou pre Fond na podporu športu. V tomto však vystupujú dve veci, ktoré sú paradoxné. Na jednej 
strane sa bavíme o národnej infraštruktúre, z ktorej vyplýva, že NBC Osrblie by mal byť jediný športový areál 
biatlonu tým pádom, že existuje k tomu zákonná úprava umožňujúca Fondu na podporu športu uvažovať o tomto 
projekte. Na druhú stranu toto znamená, že tým pádom sú vylúčené eurofondové zdroje, z čoho vyplýva, že 
národné športové areály nemôžu byť financované z EŠIF. V rámci tohto je potrebné si spoločne zodpovedať otázku 
a východisko, pričom existujú teda dve možnosti. Prvou je po komunikácii a koordinácii tohto projektu 
s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“), že sa 
rozhodne, že sú tu štrukturálne fondy, ktoré môžu byť na to využité, ale bude nutné NBC Osrblie vyňať z okruhu 
športovej infraštruktúry národného významu. Druhou možnosťou je opačné riešenie. Ak existujú dobré a racionálne 
dôvody, prečo ponechať NBC Osrblie štatút športovej infraštruktúry národného významu, čím štát preberá na seba 
veľký záväzok, pretože je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR prevažne zo štátnych 
zdrojov. Toto je kľúčová otázka, ktorú si spoločne potrebujú zodpovedať. 
 

 
 
Popri dlhodobej vízii projektu NBC Osrblie poďakoval SZB a pogratuloval im, že budúci rok bude Slovensko 
organizovať Majstrovstvá sveta v letnom biatlone, je to aj vďaka podpore poskytnutej predchádzajúcou vládou, 
ktorá vyčlenila 1 mil. EUR na asfaltovú dráhu. Vzhľadom na uvedené to vníma ako príležitosť zapojiť sa do 
„rozbehnutého vlaku“ a rozvíjať biatlon a udržať krok so svetovými trendami. Zdôraznil, že ak neudržíme investície 
do tohto areálu a nebudeme dobudovávať na potrebné štandardy, stratíme možnosť organizácie týchto vrcholných 
podujatí ako je napr. narastajúci trend letného biatlonu. 

PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA

Vlastníkom aj prevádzkovateľom bolo 
historicky dlhé roky mesto 
Ruhpolding, prevádzka išla z rozpočtu 
mesta, lyžiarsky zväz platí za 
využívanie reprezentantami, kluby 
platia za využívanie a tréningy..

V roku 2022 založili samostatnú 
správcovskú spoločnosť kde má 
mesto Ruhpolding väčšinový podiel a 
rozhodujúce právomoci

Prevádzkovateľ areálu:
Športový klub Nové mesto na Morave

Kraj Vysočina aj štát podporuje areál 
finančne cez podporu svetových podujatí 
z čoho vedia vyfinancovať prevádzku

Investície: vybudovanie areálu EU (Kraj 
Vysočina), v súčasnosti rekonštrukciu 
podporil štát (25 mil Eur) 

Začiatky: obec (20%), neskôr 
prišiel súkromný investor (80%), 
kvôli Majstrovstvám sveta 2025 
prebral areál Švajčiarsky lyžiarsky 
zväz a s podporou štátu 
dobudováva areál pre MS2025

Vďaka SUI legislatíve dokážu 
veľkú časť prevádzky areálu aj 
činnosť zväzov vykryť zo 
sponzorských príspevkov 
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Druhým projektom predstaveným podpredsedom BBSK p. Ondrejom Lunterom bol projekt, na ktorom spolupracujú 
so Slovenským zväzom ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“). Ide o hokejovú a multifunkčnú halu v Banskej 
Bystrici, ktorá je súčasťou projektu SZĽH v spolupráci s vládou Slovenskej republiky na vybudovaní 8 hokejových 
akadémií v každom krajskom meste. Pod hokejovou akadémiou sa má na mysli samotná filozofia a zmena 
výučbového procesu na športových školách, ktorá má byť prispôsobená filozofii SZĽH, pričom druhým aspektom 
má byť vybudovanie infraštruktúry. V rámci tohto projektu SZĽH sa predpokladá vybudovanie športových 
tréningových hál na ľadový hokej pri športových školách, kde budú môcť popri výučbovom procese prebiehať 
tréningy.  

 
 
BBSK po komunikácii s príslušnou športovou školou vypracoval projekt, ktorý má dve časti. Jedná časť sa týka 
zimného štadióna, ktorý po všetkých pripomienkach SZĽH predpokladá moderný zimný štadión, ktorý bude mať 
hlavnú veľkú tréningovú plochu 26 x 60 m a tzv. „tretinku“ – menšiu ľadovú plochu 23,5 x 26 m spolu s kompletným 
zázemím pre športovcov a trénerov, regeneračné centrum – fínska sauna, infra sauna, rehab. vane, odpočivárne, 
masér, hľadisko pre divákov na druhom podlaží. Priestory môžu slúžiť aj pre menšie súťaže. 
 

 

OSRBLIE 2030
KOOPERAČNÉ STRATEGICKÉ PARTNERSTVO 

ŠPORT : biatlon + mtb (+cyklokross + cyklistika) SAMOSPRÁVA : verejno-prospešná infraštruktúra a vybavenosť

● top športová infraštruktúra 
● top športové služby
● rozvoj publika - hobíci
● práca s talentmi - profíci
● medzinárodné vzťahy

ŠPORTOVÁ TURISTICKÁ 
DESTINÁCIA

OSRBLIE

● destinačný marketing doma a v zahraničí
● rozvoj destinačného produktu
● rozvoj infraštruktúry CR
● podpora služieb CR

● zázemie pre podujatia
● územné plánovanie
● získavanie grantov a dotácií na 

verejno-prospešnú infraštruktúru

Slovenský zväz biatlonu

Slovenský zväz cyklistiky

biatlonové kluby

cyklistické kluby

KOCR BBK Turizmus 

OOCR Horehronie 

Mesto Brezno

Obec Osrblie

Obec Hronec

Lesy SR - závod Horehronie

VÚC Banskobystrický samosprávny kraj

Fond na podporu športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovakia.travel 

MINDOP - Sekcia CR

Generálne riaditeľstvo Lesy SR

• Tréningová hala pre hokejovú 
akadémiu a multifunkčná hala

• Areál Strednej športovej škole v 
Banskej Bystrici, Trieda SNP 54

• Prepojenie vzdelávania a športu
• Verejnoprospešná stavba pre 

skvalitnenie vyučovacieho procesu
• Spracovateľ projektu DESIGN 

ENGINEERING, a.s.

O PROJEKTE...
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Popri tomto zimnom štadióne má vzniknúť multifunkčná hala, ktorá má byť určená hlavne pre loptové hry a úpolové 
športy. Toto je kombinácia, kde samotnej škole takáto športová hala v súčasnosti chýba. Zložená by mala byť z 3 
hlavných objektov: športová hala 22,5 x 47,4 m výšky 11,3 m; tréningová hala 88,4 x 47 m výšky 7 m a vstupná 
časť so zázemím 12 x 24,4 m výšky 7 m. Priestory budú slúžiť hlavne pre školu, môžu slúžiť pre menšie súťaže. 
Spoločný vstup pre športovcov, trénerov, divákov a návštevníkov. Obe haly sú dispozične prepojené. Následne 
predniesol členom SR FNPŠ informáciu o aktuálnom stave prípravy daného projektu. Príprava projektu začala 
v septembri 2021. Dnes disponujú územným právoplatným rozhodnutím od 05.09.2022 a momentálne sa 
dokončuje projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, súčasťou ktorej bude aj predpokladaný 
rozpočet stavby. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná do konca roka 2022. Predpokladané 
náklady na stavebné práce sú nasledovné: multifunkčná hala vo výške 3.165.000 EUR a tréningová hala 
12.566.000 EUR, čo spolu predstavuje celkovú sumu vo výške 15.731.000 EUR.  
 

 
 
K uvedenému projektu podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter dodal, že zo strany SZĽH prišlo množstvo doplňujúcich 
pripomienok na to, akým spôsobom by hokejová hala mala vyzerať, vzhľadom na to, že vytvorili nadštandardnú 
koncepciu a projektový zámer. V zmysle uvedených pripomienok mali byť zvýšené náklady pokryté z dotácie 
z vlády Slovenskej republiky vo výške 2 mil. EUR. Pôvodný koncept bol, že štát má financovať 40% hokejovej haly 
a vyšší územný celok 60% a samotné náklady. Následne však boli požiadavky na doplnenie zázemia pre divákov 
a ďalšie, čo v rámci súčasných cien samotný projekt predpokladá až náklady vo výške 12 mil. EUR. Pomery sa 
teda zmenili a otázkou zostalo ako sa bude v súčasnosti výstavba financovať. Uvažuje sa o PPP projekte, avšak 
aj v danom prípade, ak sa nenájde ďalšie spolufinancovanie zo strany štátu, tak aj keby BBSK významne 
financovala tento projekt z vlastných zdrojov, tak komerčné zaťaženie, ktoré sa pretaví do nájmu 
podľa predbežných prepočtov je stále vysoké. Ide o ďalšiu tému pre Fond na podporu športu, nakoľko vníma 
význam zámeru SZĽH a či je možné počítať navyše s podporou Fondu na podporu športu okrem spomínaného 
spolufinancovania hokejovej haly. Samotnou témou by bolo už financovanie multifunkčnej športovej haly. 
Podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter ďalej pokračoval v prezentácii a členom SR FNPŠ predstavil tretí projekt 
v poradí, a to telocvičňu s kompletným zázemím pri základnej škole v obci Svätý Anton. Základná škola 
a materská škola v obci Svätý Anton nedisponuje telocvičňou pre žiakov. Žiaci v súčasnosti športujú počas 
vyučovania telesnej výchovy na spoločnej chodbe v priestoroch školy. Vybudovaním telocvične by žiaci nemuseli 
migrovať do vzdialenejšej základnej školy v Banskej Štiavnici. Uviedol, že aktuálne je pripravená kompletná 
projektová dokumentácia a vydané platné územné a stavebné rozhodnutie. Rozpočet projektu sa pohybuje vo 
výške 586.000 EUR.  
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Poslednou časťou tohto bodu bola prezentácia BBSK, akým spôsobom podporujú šport od roku 2022 
prostredníctvom schváleného a vydaného všeobecne záväzného nariadenia vyššieho územného celku č. 44/2021 
na podporu športu a športovej infraštruktúry, ktoré nadväzuje na Koncepciu podpory športu BBSK, a ktorého 
zámerom je podpora mesta a súkromných zriaďovateľov, aby rekonštruovali primárne interiérovú alebo exteriérovú 
športovú infraštruktúru (napríklad telocvične, posilňovne, multifunkčného ihriska, bežeckej dráhy, lezeckej steny...) 
s podmienkou sprístupnenia širokej verejnosti aspoň vo vybraných hodinách. Ide o nastavenú filozofiu BBSK 
sprístupniť všetky školské areály, ktoré sú v pôsobnosti vyššieho územného celku, na umožnenie výkonu športovej 
činnosti. Táto filozofia je súčasťou koncepcie, ktorú majú rozpracovanú so SZĽH, ktorá hovorí o tom, že ak chcem 
vychovávať profesionálnych športovcov, tak je do veku 12 rokov potrebné podporovať kreativitu detí a to je 
najlepšie nie klubovým organizovaným spôsobom, ale vytváraním bezpečného prostredia pre samoorganizovanie 
športových aktivít detí, kde si sami vytvárajú pravidlá, čo aktuálne v športe absentuje. Ďalšími aspektmi sú 
zakúpenie športového materiálneho vybavenia pre konkrétneho jednotlivca/kolektív, úhradu nákladov spojených 
s vycestovaním na medzinárodnú súťaž pre jednotlivca/kolektív alebo zabezpečenie športového sústredenia 
pre jednotlivca/kolektív. V roku 2022 bolo žiadateľom prerozdelených celkovo 600.000 EUR. Na záver sa 
podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter poďakoval za pozornosť a uviedol dôležitosť spätnej väzby zo strany Fondu 
na podporu športu k jednotlivým projektom a s ktorými projektmi je možné sa na Fond na podporu športu obracať.  
 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 3/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území 
Banskobystrického samosprávneho kraja - história, stav a perspektívy predstavené predsedom kraja 
a jeho tímom. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
4. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA VOJENSKÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA (VŠC) DUKLA BANSKÁ 
BYSTRICA - HISTÓRIA, STAV A PERSPEKTÍVY PREDSTAVENÉ RIADITEĽOM VŠC A JEHO TÍMOM 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol bod programu, poďakoval riaditeľovi VŠC Dukla p. Matejovi Tóthovi, 
že prijal pozvanie zúčastniť sa výjazdového zasadnutia Fondu na podporu športu a odovzdal mu slovo. 
 
Riaditeľ VŠC Dukla p. Matej Tóth na úvod poďakoval za pozvanie a možnosť vystúpiť. Rovnako ocenil spôsob 
výjazdových rokovaní Fondu na podporu športu na miestach, kde si môžu priamo pozrieť stav športovej 
infraštruktúry v danom regióne. Prezentáciu začal predstavením športovej infraštruktúry vo vlastníctve VŠC Dukla. 
VŠC Dukla disponuje ročným rozpočtom približne vo výške 8 mil. EUR, ktorý im je poskytnutý ako rozpočtovej 
organizácii ministerstva obrany Slovenskej republiky. K tomuto rozpočtu sa pripočítavajú ďalšie kapitálové výdaje, 
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ktoré organizácia VŠC Dukla žiada na ďalšie projekty, napríklad tento rok to boli naviac ešte cca 2 mil. EUR. 
Hlavnou činnosťou VŠC Dukla je zabezpečiť športovú prípravu vrcholových športovcov a poskytnúť kvalitné 
podmienky na tréningový proces - moderné metódy, diagnostika, zdravotné, personálne, finančné zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie. VŠC Dukla má celkovo 179 zamestnancov z toho je 55 profesionálnych vojakov, 
ďalších 141 v odbore športu a 80 profesionálnych športovcov, 40 trénerov. Zastrešujú celkovo 22 športov (12 + 10 
v rôznom). Športovci VŠC Dukla za 55. ročnú históriu získali vyše 1000 medailí z vrcholných podujatí z toho 8 
olympijských víťazov a 27 olympijských medailí. Tento rok získali športovci rekordný počet 62 medailí za jeden rok. 
 

 
 
Následne prešiel k športovej infraštruktúre vo vlastníctve štátu, ktorú má VŠC Dukla v správe a medzi jeho hlavné 
činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú prípravu jednotlivých športových oddelení: 
Športová hala DUKLA, Atletický štadión SNP s tréningovým štadiónom, Hlavná administratívna budova (zdravotné 
stredisko, regenerácia) a slobodáreň (ubytovňa, kuchynsko-jedálenský blok) v Banskej Bystrici, Výcvikové 
stredisko a biatlonová strelnica na Králikoch, budova logistiky a budova telocvične, kryté opláštené plávajúce mólo 
v Trenčíne a lodenica v Liptovskom Mikuláši.  
 

 
VŠC Dukla spolupracuje takmer so všetkými športovými zväzmi olympijských aj neolympijských športov, ktoré 
môžu využívať športoviská na základe žiadosti a to nielen členmi VŠC Dukla, ktorých je aktuálne celkovo 180, ale 
aj inými športovcami. 
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V rámci prezentácie pustil krátke inštruktážne video k najmodernejšej a najnovšej investícii VŠC Dukla, a to 
štadióna SNP Dukla. Skladá sa z tréningového ihriska s umelou trávou, ktorý využíva futbalový klub MFK Dukla 
Banská Bystrica ako aj Futbalová akadémia Mareka Hamšíka alebo kluby z okolitých obcí. Hlavný štadión SNP 
Dukla je držiteľom certifikátu UEFA kategórie 3, kde boli tento rok organizované ME UEFA hráčov do 19 rokov 
a atletika v rámci EYOF 2022. Na tomto štadióne hrá majstrovské stretnutia aj futbalový klub MFK Dukla Banská 
Bystrica, ktorá pôsobí v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna liga. Futbalový klub MFK Dukla Banská 
Bystrica nemá na tomto štadióne dlhodobý nájom, ale iba na určité dni a majstrovské stretnutia, keďže na štadióne 
pôsobia aj atléti. 

 
 
Ďalším objektom je Športová hala Dukla, ktorá v sebe zahŕňa hlavnú hraciu plochu využívanú najmä na loptové 
športy. Ide o jedinú športovú halu v meste Banská Bystrica, kde sa môžu organizovať väčšie podujatia, či už 
kultúrne alebo športové ako napr. basketbal. V tejto športovej hale pôsobia basketbalistky Slávie Banská Bystrica, 
ktoré aktuálne pôsobia v najvyššej slovenskej súťaži a momentálne aj v Európskom pohári. Športovú halu si 
prenajímajú v rámci krátkodobého nájmu na časy nevyhnutné na tréning a zápasy. V rámci EYOFU bola hala 
využívaná na džudo, ale aj miestnym klubom. Súčasťou haly je aj šermiareň, vzpierareň, posilňovňa a strelnica, 
ktorá bola rekonštruovaná v roku 2022.  

 
 
Mimo regiónu Banská Bystrica, kde sídli VŠC Dukla pôsobí Lodenica – Liptovský Mikuláš, ktorá je rovnako 
športovou infraštruktúrou VŠC Dukla, ktorá je relatívne moderná 10-ročná stavba, ale bola opäť nutná rekonštrukcia 
tohto objektu. VŠC Dukla musela sanovať niektoré problémy, dokonca sú v súdnom procese so zhotoviteľom. 

ŠTADIÓN SNP DUKLA

ŠPORTOVÁ HALA DUKLA

LODENICA- LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VS KRÁLIKY, ŠH TRENČÍN
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Do tohto objektu investovali nemalé finančné prostriedky minulý rok ako aj tento rok a tým sa dostali do štádia, že 
je plne užívania schopná. Kanál nepatrí VŠC Dukla, ale spolupracujú s KTK a mestom Liptovský Mikuláš, aby slúžil 
pre tréning a veľké športové podujatia. Minulý rok sa na tomto kanáli uskutočnili Majstrovstvá Európy vo vodnom 
slalome seniorov. Ďalším takýmto objektom je Športová hala v Trenčíne so zázemím a Výcvikové stredisko Králiky, 
kde disponujú tromi chatami s celkovou kapacitou 41 osôb a opäť relatívne novou strelnicou. V rámci tohto 
strediska spolupracujú so SZB, kde sa aktuálne nakupujú elektronické terče, ktoré by mali byť dodané a inštalované 
do konca kalendárneho roka. Zámerom SZB je a rovnako sa to nachádza aj v projektovej dokumentácii, aby sa 
tam nachádzala aj korčuliarska dráha na letný biatlon. Následne prezentoval členom SR FNPŠ a hosťom aktuálne 
a dokončené projekty VŠC Dukla, ktorými sú najmä rekonštrukcia a nadstavba kuchynsko-jedálenského bloku 
(ďalej len „KJB“) s technológiami ako hypoxický systém, ktorý bude jeden z najmodernejších s možnosťou spania 
vo vysokej nadmorskej výške, rekonštrukcia ŠH a zázemia Trenčín a spomínané opravy Lodenice - Liptovský 
Mikuláš ako aj elektronických terčov vo Výcvikovom stredisku – Králiky. Zároveň predniesol členom SR FNPŠ aj 
plány a vízie na ďalšie projekty VŠC Dukla ako je dokončenie KJB - stavebná finalizácia, športový materiál, kde je 
plánovaná výška investície okolo 300-tisíc EUR a rekonštrukcia športovej časti v Športovej hale v Trenčíne, ktoré 
plánujú na rok 2023. Na rok 2024 až 2025 plánujú prekrytie tréningového štadióna (nafukovačka), kde momentálne 
narazili vzhľadom na ceny energií na problém udržateľnosti, preto sa to posunulo. Aktuálne prepočty nákladov na 
zrealizovanie takejto unikátnej nafukovačky sa pohybujú vo výške 1,5 mil. EUR. Ďalej v roku 2025 by chceli 
uskutočniť rekonštrukciu Výcvikového strediska – Králiky.  
 

 
 
Na záver prezentácie riaditeľ VŠC Dukla p. Matej Tóth predniesol ešte vízie VŠC Dukla do budúcnosti. Cieľom je 
využívanie infraštruktúry a investícii športovcami v maximálnej miere formou určitej centralizácie v Banskej Bystrici 
ako aj na usporiadanie medzinárodných súťaží a tréningových kempov. Centralizácia prípravy je vnímaná v rámci 
globálneho nazerania na problematiku financovania a podpory športu na Slovensku, keďže je neefektívne, aby 
napríklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) 
poskytovalo dotácie na športovú prípravu športovcov VŠC Dukla na iných miestach na Slovensku, ak to dokáže 
VŠC Dukla v Banskej Bystrici zabezpečiť vo svojom stredisku. Následne poďakoval všetkým prítomným 
za pozornosť.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne po predchádzajúcej vzájomnej dohode s členmi SR FNPŠ 
a hosťami otvoril diskusiu k bodom 2 až 4 programu, keďže sa jednotlivé témy prelínajú.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý sa informoval u zástupcov BBSK o projekte zimnej 
tréningovej haly, ktorá je projektom SZĽH, keďže je zároveň členom výkonného výboru SZĽH. Podľa jeho informácií 
každý projekt krajskej hokejovej akadémie disponuje dotáciou SZĽH vo výške 2 mil. EUR a zvyšné náklady 
pokrývajú príslušné vyššie územné celky, s ktorými SZĽH v rámci tohto projektu spolupracuje. Na základe 
uvedeného sa opýtal na výšku spolufinancovania zo strany BBSK prípadne iných investorov, keďže aj v prípadný 
príspevok Fondu na podporu športu by bol iba v určitej možnej výške. Na uvedené reagoval podpredseda BBSK 
p. Ondrej Lunter a uviedol, že pôvodný zámer bol 60 ku 40 a pôvodný odhadovaný rozpočet bol 5 mil. EUR. Po 
zapracovaní a odsúhlasení jednotlivých požiadaviek aj zo strany SZĽH, čo má hala obsahovať, BBSK uvažuje 
o financovaní formou PPP projektu. BBSK to má vyskúšané v prípade iných projektov, kde vznikol jeden nový 
správcovský subjekt, ktorý by bol vo vlastníctve BBSK, ktorý vytendruje dlhodobého prevádzkovateľa, ktorý získa 
nájomný vzťah s príslušnou športovou školou a zvyšnú časť bude prenajímať komerčne. Mali by mať zabezpečený 
úver na základe takéhoto podnikateľského plánu, čiže by nemal zaťažovať rozpočet vyššieho územného celku. Ide 
o určitú modifikáciu PPP projektu. Predbežné odhady sú vzhľadom na to, že je potrebné na projekt vyčleniť približne 

KJB- MODERNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
PREKRYTIE TRÉNINGOVÉHO ŠTADIÓNA
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10 mil. EUR, z vlastného rozpočtu BBSK sa možno baviť o relatívne malom podiele na spolufinancovanie, preto 
bude minimálne 5 mil. EUR ťahať samotný spomínaný úver. Na základe tohto predniesol otvorenú otázku, akým 
spôsobom je možné uvažovať o spolufinancovaní alebo druhou možnosťou je, že vzhľadom na to, že dodatočné 
požiadavky SZĽH zdvojnásobili pôvodný rozpočet, tak aj napriek tomu, že by prišli o dotáciu vlády SR vo výške 
2 mil. EUR, ten projekt by skresali na úplný základ, tak by šlo o jednoduchú zimnú športovú halu s jedným klziskom,  
pohybovali by sa vo výške 5 mil. EUR, a to by vedeli aj bez spomínanej vládnej dotácie financovať, tak aby aj 
následné nájmy boli v rozumnej výške. Na záver uviedol, že toto je úplná odpoveď aké sú varianty nad akými 
aktuálne uvažujú. Cieľom je stále postupovať za zámerom vybudovania odprezentovanej športovej haly vo výške 
12 mil. EUR, keďže dôverujú partnerstvu so SZĽH a majú záujem mať takúto vlajkovú loď v meste Banská Bystrica, 
čo by prostrediu podľa jeho názoru jednoznačne prospelo. 
 
Následne o slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a reagoval k projektu Osrblia a uviedol, že 
monotematickosť zamerania vníma ako krok späť, preto je potrebné tlačiť čo najviac na multifunkčnosť športoviska. 
Ďalej sa opýtal na aktuálny stav skokanov na lyžiach. Na uvedené odpovedal riaditeľ VŠC Dukla p. Matej Tóth 
s tým, že VŠC Dukla nedisponuje touto športovou infraštruktúrou, ale skokanov na lyžiach majú zaradených 
vo VŠC Dukla. Spolupracujú s príslušným športovým zväzom iba na športovej príprave týchto športovcov a táto 
športová infraštruktúra nepatrí VŠC Dukla. Následne člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger doplnil otázku, kto je 
vlastníkom Skokanského areálu Žlté piesky? Na uvedené reagoval I. zástupca primátora mesta Banská Bystrica 
p. Jakub Gajdošík, ktorý uviedol, že ide o letné skokanské mostíky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch mesta 
Banská Bystrica a samotné mostíky má vo vlastníctve miestne skokanské združenie. Prioritou mesta Banská 
Bystrica je v budúcnosti zrekonštruovať tento areál a zimné skokanské mostíky na Králikoch, tie sú už roky 
nefunkčné. Na záver už len člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger uviedol, že obidva skokanské mostíky na Štrbskom 
plese a Banskej Bystrici, kde sú podmienky na tento šport, chátrajú.  
 
O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín a položil otázku podpredsedovi BBSK p. Ondrejovi Lunterovi 
o modeli financovania NBC Osrblie vo vzťahu k participácii klubov, ako bude financovaná verejnosť a či tento model 
nevnímajú kluby diskriminačne, keďže kluby by si to platili a verejnosť to možno bude mať dotované. Ak by mal 
Fond na podporu športu do tohto projektu určitým spôsobom vstúpiť formou spolufinancovania, rád by mal túto 
otázku zodpovedanú. Podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter poďakoval za otázku a uviedol, že v danom prípade je 
potrebné rozlíšiť kapitálové výdavky a prevádzkové výdavky. V prípade štandardných vzťahov sa bavíme 
o prevádzke a tu je kľúčový pojem stransparentnenie vzťahov a oddelenie dvoch entít, Športového zväzu a NBC 
Osrblie. V súčasnosti BBSK nehovorí, či je to dobré alebo zlé, iba komparatívne oproti českému, rakúskemu 
a nemeckému modelu hovorí, že aktuálny vzťah klubov k NBC Osrblie je atypický oproti týmto modelom. Dnes sa 
športové kluby nepodieľajú na prevádzke NBC Osrblie, ale spoliehajú sa na SZB, že ho bude prevádzkovať. 
S týmto modelom má SZB problém, keďže neexistujú iné mechanizmy ako si to dokážu vykompenzovať 
a štandardný prístup, ktorý sme videli v iných prípadoch je, že kluby síce svoje príspevky, ktoré dostávajú, tak majú 
nejaký nájomný vzťah v rámci ktorého platia nájomné. Ak chceme vytvoriť entitu, ktorá bude oddelená od zväzu, 
tak vôbec nemusí prísť k prehodnoteniu vzťahu, ktorý má SZB s klubmi, to je ich rozhodnutie a do tohto nechcú 
vstupovať. Iba hovoria, že ak chceme postúpiť ďalej musí to byť naplnené, ide o možnosť. Ďalšou vecou, ktorú 
uviedol, že samotná entita, ktorá to bude prevádzkovať, bude spolufinancovaná z množstva drobných nájomných 
vzťahov, čiže časť kluby, komerčné subjekty, cyklisti a BBSK do toho bude poskytovať určitú dotáciu, ktorá bude 
slúžiť na manažment správy areálu sprístupnený na voľnočasové aktivity na rekreáciu, určitá časť areálu. Na záver 
tohto člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín iba doplnil, že takéto areály si v zahraničí prešiel a vie, že 
do spolufinancovania sa zapájajú aj napr. miestne hotely a teda tzv. turizmus regiónu ako taký, ktorý takýmto 
spôsobom prispieva k využitiu športoviska širokej verejnosti.  
 
Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a požiadal všetkých, že sme na jednom území a všimol si, že 
každý jeden projekt nerátal so situáciou, že najbližší rok bude uhrádzať násobne vyššie ceny za elektrickú energiu, 
a preto ich takto chcel v rámci Fondu na podporu športu vyzvať na vzájomnú komunikáciu, dohodu a priorizáciu 
spomínaných projektov. To bolo cieľom dať všetkých partnerov v danom regióne dokopy, a aby sa spoločne otvorili 
náročné diskusie k projektom športovej infraštruktúry a našli vhodné riešenie. Následne spomenul, že sa včera 
zúčastnil konferencie mimovládnych organizácií, čo sa týka operačného programu Slovensko a zatiaľ, čo vie 
povedať, že predpoklad jeho schválenia je 24.11.2022, pričom môže byť aktualizovaný na ročnej báze. Uviedol, že 
najväčší problém vidí v projektovej pripravenosti jednotlivých projektov a schopnosti dohody, ktorá bude 
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presahovať možno mandáty, ktoré boli zverené zástupcom samospráv, a preto výrazne apeloval na vzájomnú 
spoločnú spoluprácu. Pozitívne vníma, že mnohé koncepcie sú schválené, ale je potrebné si jasne povedať 
realistický plán, otvoriť náročné diskusie a Fond na podporu športu bude rád možno účastný poskytnúť odpovede 
na to, čo je a čo nie je reálne. Ak si to všetko spolu spočítame, všetko reálne nie je, a preto hierarchia jednotlivých 
projektov podľa jeho názoru má byť vypracovaná za pomoci všetkých na základe vzájomnej dohody. V opačnom 
prípade sa môže stať, že Fond na podporu športu bude musieť urobiť nejaké rozhodnutia, ktoré nemusia mať 
poznanie takých detailov akými disponujú záujemcovia o finančné prostriedky. To je výzva nie len pre zástupcov 
BBSK, zástupcov Univerzity Mateja Bela alebo mesta Banská Bystrica, ale pre všetkých, ktorý sa podieľajú na 
rozvoji športovej infraštruktúry v regióne. 
 
O slovo požiadal I. zástupca primátora mesta Banská Bystrica p. Jakub Gajdošík, ktorý využil tento priestor ešte 
za prítomnosti nového predsedu BBSK p. Ondreja Luntera a uviedol, že určite si všetky tieto projekty a podnety 
odkomunikujú ešte spoločne, ale bol by rád, aby to zaznelo aj pred členmi SR FNPŠ. Pristavil sa pri projekte 
zimného štadióna a uviedol, že to je veľmi významný bod. Dodal, že väčšina z prítomných, ktorá má skúsenosti 
s financovaním a prevádzkovaním zimného štadióna vie aké je to náročné. Mesto Banská Bystrica sa v tejto chvíli 
dostalo úplne na hranu, pretože aktuálne prevádzkujú dva zimné štadióny, do rekonštrukcií ktorých investovali 
množstvo finančných prostriedkov, nielen štátnych, ale aj vlastných úverových prostriedkov, ktoré budú najbližšie 
roky splácať a majú podľa tohto nastavený model s prihliadnutím na nastavenie prevádzky a záujmov o ľady. 
Prioritou mesta Banská Bystrica je mládežnícky hokej, seniorský hokej, krasokorčuľovanie, UMB univerzitný hokej 
a komerčná prevádzka. Dokopy im to dáva výsledok, ktorý mesto musí výrazne podporovať formou poskytovania 
dotácii pre profesionálny šport a mládežnícky šport, ktorý platia nájom, a tak dokážu vytvoriť model s vyrovnaným 
rozpočtom. Avšak momentálne stále nevedia povedať ako to ovplyvní ešte situácia so zvyšovaním cien energií. Na 
základe tohto by rád len upozornil na to, že výstavbou akéhokoľvek ďalšieho zimného štadióna, ktorý by len vytiahol 
časť finančných prostriedkov, ktoré aktuálne smerujú do súčasných štadiónov by znamenal finančný kolaps pre 
tieto športoviská. Pravdepodobne tieto vstupy neboli pred niekoľkými rokmi známe, avšak aktuálne je mesto 
Banská Bystrica postavené pred takúto situáciu, kedy budeme musieť priorizovať a momentálne sú schopní 
prevádzkou dvoch zimných štadiónov pokryť všetky potreby, ktoré hokejisti majú spolu so zázemím. Akýkoľvek 
segment by odtiaľ odišiel, štadióny v režime mesta sú tým pádom nefinancovateľné. A rovnako nebude mesto 
dotovať iné zimné štadióny, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Ide o odbornú debatu, ktorá na túto pôdu možno 
nepatrí, ale chcel to aj takto uviesť a mesto Banská Bystrica bude musieť s BBSK hľadať to správne riešenie, keďže 
možno zástupcovia BBSK, ktorí sa podieľajú na príprave tohto projektu nemusia poznať všetky detaily financovania 
tejto športovej infraštruktúry v meste Banská Bystrica. Na uvedené krátko zareagoval predseda SR FNPŠ p. 
Ladislav Križan, keďže toto vníma ako jednu zo zásadných tém, a preto si vyžiadal podklady k jednotlivým 
projektom. Veľmi by si prial, aby za pomoci Fondu na podporu športu vzniklo to, čo tu doteraz nevzniklo, a to 
národný investičný plán pre šport. Bolo by výborné, aby v rámci tohto vznikli aj jednoznačné sektorové stratégie. 
Napríklad vzhľadom na krásnu plaváreň, nie je realistické, aby Banská Bystrica pri počte atletických dráh mala 
olympijský desaťdráhový bazén. Ak sa to podarí v Košiciach bude to skvelé, aj to jedine ak sa to uskutoční aj za 
pomoci samosprávneho kraja a mesta. Čo sa týka zimných štadiónov, ide o veľkú tému, hlavne čo sa týka 
prevádzkových nákladov. Málo sa vie o tom, že niekedy v júni poslanci Bratislavského samosprávneho kraja 
schválili za 1 EUR prenájom pozemkov pri bratislavskej čističke Slovanu Bratislava, kde by si mali vybudovať 
vlastnú tréningovú halu s 2 až 3 ľadovými plochami. Momentálne sa skôr hovorí o súvislostiach s komercializáciou 
zimného štadióna. Pokračoval a uviedol, že je veľmi dôležité preto o týchto veciach diskutovať, lebo tieto investície 
musí niekto zaplatiť, no zložitejšie je to následne prevádzkovať. Nedohodnúť sa je najjednoduchšie, ale všetci sme 
aktéri rozvoja športu, preto urobme všetko preto, aby sme dali na papier všetky dopady, ktoré z tohto môžu plynúť.  
 
O slovo požiadal podpredseda BBSK p. Ondrej Lunter a iba krátko doplnil, že to čo uviedol I. zástupca primátora 
mesta Banská Bystrica p. Jakub Gajdošík je fakt a musia si k tomu spoločne so zástupcami mesta Banská Bystrica 
sadnúť za jeden stôl. Následne poďakoval za to, že na tomto rokovaní si takto mali možnosť spoločne všetci 
vymeniť informácie a určite v tejto diskusii budú pokračovať. Bude potrebné si vyjasniť práve spomínané objektívne 
potreby a toto vyčísliť, či je to tak ako to hovorí mesto Banská Bystrica, že všetky potreby sú naplnené alebo ako 
SZĽH hovorí, že existujú ešte nejaké ďalšie dodatočné. To bude potrebné zobjektivizovať, zhodnúť sa na tom a na 
základe tohto prijať rozhodnutie. Absolútne súhlasí s tým, že ak tu nie je dostatočná potreba na ďalšiu ľadovú 
plochu a zvlášť pri týchto cenách energií, tak úplne to prehodnocuje ten model. Na záver dodal, že rozhodnutie sa 
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neprijme predtým ako padne spoločná dohoda a vyčistia sa všetky úskalia. My neprijmeme rozhodnutie predtým 
ako sa spoločne dohodneme a vyčistíme si všetky úskalia.   
 
O slovo opäť požiadal člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a opýtal sa na vyťaženosť športovej haly v doobedňajších 
hodinách od 08.00 hod. do 12.00 hod. Následne odporučil vypracovať prevádzkový náklad v rámci normatívu, ktorý 
je relatívne vysoký oproti osobnému, ktorý sa uplatní v učebných osnovách. Na uvedené reagoval generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. p. Dušan Argaláš, ktorá vlastní a prevádzkuje jednak 
zimný štadión ako aj najväčšie športovisko, a to krytú plaváreň na Štiavničkách. V tejto pozícii pôsobí už 6 rokov 
a sám je bývalý vrcholový plavec, vyštudovaný ekonóm a má za sebou bohatú prax v odbore riadenia v rôznych 
podnikoch a pracoval aj na samospráve, riadil aj cestovný ruch a je stále aktívny športovec, preto možnosť pôsobiť 
na tejto pozícii je jeho životná skúsenosť a tým, že je finančník tak sa pozerá na spomínanú udržateľnosť a finančné 
vykrytie všetkých potrieb športovej infraštruktúry, ktorú vlastnia a prevádzkujú. Zimný štadión v maximálnej možnej 
miere sa snaží využiť všetky voľné hodiny a práve dopoludňajšie hodiny, úžasný skvelý projekt spustilo mesto 
v spolupráci s hokejovými klubmi, kedy prebiehajú základné korčuliarske kurzy všetkých mestských základných 
škôl, ktoré prejavili záujem. Záujem zo strany týchto škôl je enormný zvlášť po období COVIDU. Zároveň 
doobedňajšie hodiny využíva krasokorčuliarsky kurz pre individuálne tréningy. Všetky mládežnícke kluby neplatia 
cenníkové ceny vďaka tomu, že mesto podporuje ako profesionálny klub, tak aj mládež, a preto balansujú takto. 
Myslí si, že je to naozaj dobre nastavený systém.  
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že ak vychádzame z toho čo povedal pán predseda, 
že dopyt tu nie je a nevie ho nejako importovať, nevidí zmysel spustiť prevádzku tretej ľadovej plochy. Ak sa na to 
pozrieme tak, že tu dopyt je alebo ho vieme importovať, napr. naplnením kapacity príslušnej strednej školy, tak 
potom sa dá o tom rozmýšľať. Na základe toho položil otázku aký má na to názor generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. p. Dušan Argaláš, keďže sa tomu venuje v rámci každodennej pracovnej 
agendy. A či vidí on ten spomínaný extra dopyt, aby sa zabezpečila kontinuálna prevádzka troch zimných štadiónov 
v meste. Na uvedené reagoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. p. Dušan 
Argaláš s tým, že ak by hovoril za seba, ten dopyt, ktorý tu aktuálne je, je plne pokrytý. Nie je hokejista, nebol pri 
rokovaniach so zástupcami SZĽH, preto nevie povedať, či rátajú s tým, že do Banskej Bystrice príde ďalších sto 
hokejistov, prípadne sto študentov do vytvorenej akadémie alebo to bude akadémia pre tých, ktorí sa momentálne 
nachádzajú v Banskej Bystrici a okolí. Ďalej pokračoval člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi, ktorý uviedol, že toto je 
pre Fond na podporu športu dôležitá informácia a mal pocit, že je tu snaha sa dohodnúť na vzájomnej spolupráci. 
Ak by prišla požiadavka a ste v nejakom procese rekonštrukcie a príde ďalšia požiadavka na dofinancovanie 
existujúcej štruktúry na Fond na podporu športu, aby sme s tým pomohli, tak potom aj Fond na podporu športu je 
postavený v tej situácii a budeme počúvať na čom sa dohodneme, aby sa vedeli členovia SR FNPŠ rozhodnúť, 
keďže Fond na podporu športu má obmedzené prostriedky.  
 
O slovo požiadal I. zástupca primátora mesta Banská Bystrica p. Jakub Gajdošík a vyjadril sa k druhej časti 
projektu, a to k multifunkčnej športovej hale. Pre niektoré športy ako už spomínal na včerajšej obhliadke športovísk 
členom SR FNPŠ chýba takéto zázemie. Mesto Banská Bystrica preto aj upustilo od vybudovania športovej haly 
s kapacitou 3000 miest, nakoľko by to ekonomicky pre mesto pri tejto multifunkčnej haly nemalo zmysel. Avšak 
prevádzka zimného štadióna je naozaj finančne náročná, a preto by mali mať už dnes exaktne potvrdený dopyt po 
tejto hale. Ak si mládežnícke kluby vyžiadali nejaké hodiny, komplet boli zazmluvnené, avšak ani tie nie sú až 
v takej miere využívané. Najväčšou výzvou mesta je financovať tieto existujúce štadióny, aby ich neuzatvorili. 
O prípadnej ďalšej rekonštrukcii už momentálne neuvažujú, skôr sa snažia zabezpečiť ich prevádzku. Do toho 
krátko vstúpil člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a informoval prítomných, že tento týždeň v pondelok mali zasadnutie 
výkonného výboru SZĽH, kde preberali túto tému a každý jeden kraj. Situácia sa za posledné obdobie od vzniku 
tohto projektu SZĽH zmenila, a preto príde ešte k analýze a aj k debate k situácii v Banskej Bystrici.  
 
K uvedenému iba krátko predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pripomenul všetkým prítomným, že aktuálne SR 
FNPŠ disponuje iba 9 členmi, a teda v tomto prípade nemá zástupcu SZĽH, ktorý by mal byť členom SR FNPŠ. 
V danom prípade je rád, že je členom SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý je síce nominovaný za Slovenský 
paraolympijský výbor, ale zároveň akási „duša“ parahokeja na Slovensku. V danej veci výkonný výbor SZĽH zvolil 
ako člena SR FNPŠ p. Miroslava Laža, čo má potvrdiť ešte Kongres SZĽH v decembri 2022. Z jeho pozície bude 
potom určite iniciovať k tomuto diskusiu.  
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O slovo opäť požiadal člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a apeloval na všetkých, aby zo všeobecnej bázy 
poskytnutých informácii vyfiltrovali tie krátkodobé a dlhodobé priority, aby si Fond na podporu športu vedel 
prispôsobiť priority a plán činnosti. Na záver dodal, že bude naozaj potrebný  prioritný zoznam projektov, čo bude 
témou najbližších žiadostí.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 4/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra 
Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica – história, stav a perspektívy predstavené 
riaditeľom VŠC. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 

5. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý vykonal kontrolu uznesení. Na úvod zhrnul, že 
kontrole plnenia uznesení podliehali všetky uznesenia prijaté na 34. zasadnutí SR FNPŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 
20.10.2022 v Žiline. V rámci tohto bodu uviedol, že ho mrzí vzniknutá situácia, avšak bude potrebné sa posunúť 
v tejto veci ďalej. Fond na podporu športu potrebuje nového riaditeľa, ktorý by usmerňoval všetky strategické veci. 
Dôvodom určenia nového termínu na splnenie predmetného uznesenia bolo nevyhlásenie výberového konania 
na pozíciu „riaditeľ“ podľa § 10a zákona o fonde v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v náhradnom termíne. Následne požiadal o stanovisko 
k navrhovanému novému termínu predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana.  
 
V rámci bodu programu bolo predložené nasledovné nesplnené uznesenia správnej rady: 

Číslo uznesenia Zodpovedný Pôvodný termín 
splnenia uznesenia 

Nový termín splnenia 
uznesenia 

Uznesenia č. 3/7/2022 SR 
FNPŠ zo dňa 20.10.2022 

L. Križan T: 30.10.2022 – 
21.11.2022 

 

 
Ako ďalej predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval, deň pred týmto zasadnutím SR FNPŠ rokoval 
spoločne s členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim s externistkou, ktorá by mala výberové konanie celé viesť 
v zmysle pravidiel, a ktoré sa týkajú transparentných výberových konaní a príkladu dobrej praxe Hl. mesta 
Bratislava. 
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Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan predložil návrh na úpravu schválených kritérií, ktoré sa týkajú predovšetkým 
výšky dosiahnutého vzdelania v zmysle zákona o fonde a požiadal členov SR FNPŠ o súhlas s takouto zmenou 
s odôvodnením. Dôvod vyplýval s požiadavky, ktorá vznikla počas rokovania s prezidentom Slovenského 
olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“) p. Antonom Siekelom k téme, ktorá sa týkala predovšetkým 
stále nevymenovaného nového štátneho tajomníka pre šport MŠVVŠ SR. SR FNPŠ pôvodne odsúhlasila v rámci 
kritérií prísnejšie kritérium potreby najvyššieho dosiahnutého vzdelania oproti úprave v zákone o fonde, ktoré bolo 
veľmi limitované v troch odboroch: právo, šport alebo ekonómia, a keďže by prípadne limitovalo niektorých 
záujemcov. Prezident SOŠV p. Anton Siekel na spomenutom rokovaní požiadal predsedu SR FNPŠ p. Ladislava 
Križana o zmenu uznesenia, aby sa v konečnom dôsledku rozšírila paleta možných uchádzačov a on sa osobne 
za to prihovára a súhlasí, aby Fond na podporu športu ostal pri zákonom stanovenom limite. Predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan následne predniesol presvedčenie, že celý proces výberového konania vrátane nadchádzajúcich 
sviatkov prebehne tak, že 09.01.2023 by mohla mať kancelária FNPŠ nového riaditeľa alebo riaditeľku. Do toho 
času, ako už deklaroval prítomným členom SR FNPŠ, že k 01.12.2022 bude ním poverený riadením kancelárie 
FNPŠ právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian. 
 
Na otázku o nadchádzajúcom ďalšom procesu v tejto veci, predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odpovedal, že 
na tomto zasadnutí by SR FNPŠ schválila predložený návrh o zmene uznesenia s rozšírením palety pre možných 
uchádzačov. V pondelok 14.11.2022 by sa následne vypísalo a zverejnilo výberové konanie na webe Fondu 
na podporu športu, na pracovný portál profesia.sk, s tým, že termín na prihlasovanie by mal byť do 02.12.2022, 
resp. do 04.12.2022. Následne by mala zbehnúť prvotná selekcia doručených životopisov vrátane všetkých 
náležitostí cez projekt rozvoja, referencie, tzv. deepcheck ľudí, ktorí sa hlásia. Po vzore už spomenutých 
transparentných výberových konaní Hl. mesta Bratislava, by rád zriadil komisiu, pred ktorú predstúpia následne 
vybraní kandidáti a budú prezentovať svoj projekt rozvoja aj v tomto prípade, a keďže budúci riaditeľ alebo 
riaditeľka kancelárie FNPŠ má byť jeho pravá ruka, tak za členov výberovej komisie navrhol seba, ďalej člena SR 
FNPŠ p. Gábora Asványiho, verí, že budúceho podpredsedu SR FNPŠ, predsedu DR FNPŠ a generálneho 
riaditeľa MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka a ako štvrtého požiadal člena SR FNPŠ p. Branislava Trégera, 
za samosprávy, či by mal záujem byť štvrtým členom tej komisie, ktorý si nechal priestor na premyslenie. 
Potenciálny ďalší člen komisie ako náhradník, by následne bol ďalší člen SR FNPŠ p. Dušan Šaradín, ktorý v tom 
má praktické skúsenosti. Podľa slov predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana komisia si vypočuje kandidátov 
a následne ich bude hodnotiť dvomi spôsobmi, určí poradie uchádzačov každý sám a ideálne by bolo, aby boli 
minimálne dvaja kandidáti predložení na schválenie SR FNPŠ, ktorá by potom, keď to celé prechádzali tak 
posledný decembrový týždeň pravdepodobne v online podobe zasadla a v tejto veci rozhodla o vybraní toho 
konkrétneho kandidáta tak, aby mohol nastúpiť od 09.01.2023. 
 
O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a opýtal sa, či na dnešnom zasadnutí už budú schvaľovať členov 
„výberovej“ komisie, na čo člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger namiesto seba navrhol spomínaného člena SR FNPŠ 
p. Dušana Šaradína, na čom sa všetci členovia SR FNPŠ zhodli. Následne sa člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška 
ešte dotazoval k avizovanému mimoriadnemu zasadnutiu SR FNPŠ. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan krátko 
ozrejmil, že do 16.12.2022 by mal byť zbehnutý celý tento proces. V takom prípade sa nemusí uskutočniť riadne 
zasadnutie SR FNPŠ, stačí len online, aby si to SR FNPŠ odhlasovala alebo prostredníctvom hlasovania 
„per rollam“, pretože budú dvaja kandidáti a potom by sa spravilo jedno zasadnutie v termíne 19.12 – 23.12. 2022 
s týmto jedným bodom.  
 
Záverom predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan zosumarizoval všetky body a uviedol, že sa návrh uznesení mení 
tak, aby zákonné požiadavky na vysokoškolské vzdelanie boli v zmysle zákona o fonde a nie zužujúce tak, ako boli 
pôvodne, a aby členmi „výberovej“ komisie boli menovite: p. Asványi, p. Šaradín, p. Dedík, p. Križan a externý 
„headhunter“. 
 
Všetky ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 5/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade 
uznesenia č. 3/7/2022 SR FNPŠ poveruje predsedu správnej rady vyhlásením výberového konania na 
riaditeľa podľa § 10a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, do 14.11.2022.  
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje úpravu návrhu schválených kritérií na vyhlásenie 
výberového konania na riaditeľa Fondu na podporu športu podľa §10a zákona o fonde. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh členov výberovej komisie na riaditeľa Fondu 
na podporu športu podľa §10a zákona o fonde predložený priamo na zasadnutí, a to p. Ladislav Križan, 
p. Gábor Asványi, p. Dušan Šaradín, p. Peter Dedík a externý „headhunter“. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
6. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD JEJ POSLEDNÉHO 
ZASADNUTIA 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan v rámci tohto bodu programu krátko a stručne informoval členov SR FNPŠ 
o skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.11.2022 v Žiline. V prvom 
rade uviedol prítomným členom SR FNPŠ, že listom informoval ministra MŠVVŠ SR p. Jána Horeckého, že na SR 
FNPŠ predložil návrh MŠVVŠ SR o poskytnutie finančného príspevku na podporu významných súťaží v prípade 
podpory financovania organizácie 25. Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov vo futbale v roku 2025 na Slovensku 
predloženého Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“) dňa 21.09.2022 (ďalej len „návrh“) SR FNPŠ 
na prerokovanie a rozhodnutie na 34. zasadnutí správnej rady dňa 20.10.2022 v Žiline v rámci programu 
zasadnutia spolu s podkladmi podľa § 15b ods. 1 zákona o fonde. Po prerokovaní návrhu a príslušných podkladov 
SR FNPŠ prijala uznesenie č. 5/7/2022 SR FNPŠ, ktorým vzala na vedomie informácie k predloženým žiadostiam 
na poskytnutie príspevku na projekt podpory významných súťaží podľa §15b zákona o fonde schválila pre obsah 
listu MŠVVŠ SR a pre účely vôbec prebiehajúcej kandidatúry SFZ a súvisiacu časovú tieseň podporu tejto 
kandidatúry a predbežnú a podmienečnú finančnú podporu na tento projekt vo výške 1.000.000 EUR. Ďalej 
informoval, že vzhľadom na skutočnosť, že Fond na podporu športu podľa § 21 ods. 5 zákona o fonde má povinnosť 
zostaviť rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky, pričom rozpočtovým rokom Fondu 
na podporu športu je príslušný kalendárny rok, si z uvedeného dôvodu dovolil ministra MŠVVŠ SR p. Jána 
Horeckého požiadať o predloženie všetkých významných súťaží vrátane komplexnej informácie k nim spolu 
s výškami požadovaných príspevkov, ktoré zamýšľa MŠVVŠ SR v najbližšom období od 01.01.2023 do 31.12.2025 
navrhnúť podporiť zo strany Fondu na podporu športu postupom podľa § 15b ods. 1 zákona o fonde, a to 
s termínom predloženia návrhu MŠVVŠ SR na podporu významných súťaží na roky 2023 – 2025 najneskôr do 24. 
novembra 2022. Predloženie dotknutého návrhu MŠVVŠ SR na projekty podpory významných súťaží podľa § 15b 
zákona o fonde vo vyššie uvedenom termíne zabezpečí lepšie plánovanie poskytnutia finančnej podpory príspevku 
na projekt zo strany Fondu na podporu športu, systematickosť riešenia predmetnej agendy a zabezpečí tak 
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možnosť informovať dotknuté subjekty o ďalšom procesnom postupe na uvedené obdobie 2023 -2025 a zabezpečí 
sa vzájomná systematická spolupráca medzi Fondom na podporu športu a MŠVVŠ SR pri podpore významných 
súťaží v zmysle § 15b zákona o fonde. Ďalšou informáciou od predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana bolo 
zhodnotenie, že prebehla konferencia mimovládnych organizácií, ktorú organizoval Úrad splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pre neho bola veľmi zaujímavá myšlienka, že sa 
na dotknutom úrade uvažuje o zriadení Fondu na podporu mimovládnych organizácií po vzore aj Fondu na podporu 
športu. Okrem predsedu vlády SR p. Eduarda Hegera, podpredsedníčky vlády SR p. Veroniky Remišovej aj jej 
podriadených, prebehla veľmi dobrá diskusia na tému eurofondov. A ako spomínal, operačný program Slovensko 
by mal byť onedlho schválený, čo je veľmi podstatné. Uvedené komunikoval aj s človekom, ktorý má predmetnú 
agendu na starosti na MIRRI a bude veľmi rád, keď sa spoločne s členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim s ním 
stretnú. Následne vyzval prítomných, aby si prezreli publikované fotografie, ktoré tvoria súčasť podkladov k tomuto 
bodu programu, pretože to môže byť pre veľa z nich zaujímavé. Záverom uviedol, že mal stretnutie s prezidentom 
SOŠV p. Antonom Siekelom, s ktorým sa budú stretávať na dvojtýždňovej báze kvôli agende športovej 
infraštruktúry národného významu (ďalej len „ŠINV“), keďže to bude dôležitá téma na najbližšie týždne. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 6/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu 
na podporu športu od jej posledného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
7. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO VÝZNAMU A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE B) 
PREROKOVANIE ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA POSKYTNUTIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z FONDU NA PODPORU ŠPORTU NA DOFINANCOVANIE PRÁC, KTORÉ NASTALI PRI 
VÝSTAVBE NOVEJ KOLIESKOVEJ DRÁHY V NÁRODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLÍ 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a na úvod odovzdal slovo prezidentovi SZB p. Petrovi 
Vozárovi, ktorý odprezentoval požiadavku SZB na poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu 
na dofinancovanie prác, ktoré nastali pri výstavbe novej kolieskovej dráhy v NBC Osrblie. Na úvod prezident SZB 
p. Peter Vozár doplnil svojich predrečníkov zástupcov BBSK o informácie k vzájomnej spolupráci, a najmä 
nevyhnutnú potrebu takejto spolupráce. Uviedol, že SZB je malý športový zväz na to, aby dokázal samostatne 
na vlastné náklady spravovať areál NBC Osrblie a sú otvorení vzájomnej spolupráci s BBSK a mestom Brezno 
pri rozvoji tohto areálu. Následne sa vyjadril aj k spomínanej otázke modelu financovania NBC Osrblie, ktoré má 
byť nastavené obdobne ako v prípade Nového mesta na Morave, a to koncepčne, dlhodobo a pravidelne 
organizovať významné medzinárodné podujatia. Podľa jeho slov sa iba takýmto spôsobom podarí zabezpečiť 
pravidelný príjem pre tento areál od Medzinárodnej biatlonovej organizácie IBU, pričom ďalším zdrojom sú príjmy 
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z marketingu a reklamy. Vďaka organizácii takýchto významných medzinárodných podujatí vieme do toho 
následne zapojiť aj turizmus v regióne a oživiť ho. Následne prešiel k požiadavke SZB na poskytnutie finančných 
prostriedkov z Fondu na podporu športu na dofinancovanie prác, ktoré nastali pri výstavbe novej kolieskovej dráhy 
v NBC Osrblie a krátko priblížil historický prehľad celé projektu. Nové vedenie SZB nastúpilo začiatkom roka 2020 
a nemali žiadnu projektovú dokumentáciu k dispozícii. Za rekordne krátky čas sa im podarilo zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu, územné rozhodnutie, komplikované stavebné povolenie (na kolieskovú dráhu, inžinierske siete na 
zasnežovanie a hrubú stavbu) a verejné obstarávanie a nakoniec uskutočniť aj samotnú realizáciu projektu. Na 
základe toho uviedol, že ide o jeden z  najlepších projektov, ktoré sa v Osrblí za posledných 15 rokov realizovali. 
Ďalšie investície, ktoré sa realizovali v NBC Osrblie okrem samotnej dotácie Úrady vlády SR vo výške 1 mil. EUR, 
samotných prác naviac, ktoré sú predmetom žiadosti na Fond na podporu športu, ďalšie investície zrealizované 
v NBC Osrblie boli vo výške 200-tisíc EUR. Následne odovzdal slovo viceprezidentke SZB p. Jaroslave Laukovej, 
ktorá je zároveň predsedníčkou organizačného výboru, aby informovala členov SR FNPŠ aké najbližšie podujatia 
sa v Osrblí majú uskutočniť.  
 
Na úvod viceprezidentka SZB p. Jaroslava Lauková uviedla, že rovnako je bývalou profesionálnou bežkyňou 
na lyžiach a rada by všetkých teda informovala o aktuálnych prácach organizačného výboru SZB. Začiatkom roka 
čaká SZB organizovanie Európskeho pohára v biatlone, ktoré sa uskutoční prvý januárový týždeň. Dôležitou úlohou 
bude vytvoriť dostatok technického snehu na toto podujatie, čo je vzhľadom na aktuálny rast cien energií aj 
pre organizačný výbor nesmierne náročná skúška. Ďalším významným podujatím SZB budú v lete 21. – 27. 
augusta 2023 Majstrovstvá sveta v letnom biatlone. Pôjde o medzinárodné podujatie veľmi významné 
pre Slovenskú republiku s účasťou 35 krajín. Posledným významným podujatím budú Majstrovstvá Európy 
v januári 2024.  
 
Následne prezident SZB p. Peter Vozár ukázal členom SR FNPŠ krátke prezentačné video novovybudovanej 
kolieskovej dráhy v NBC Osrblie a dodal, že zmyslom vybudovania tejto dráhy nie len organizácia medzinárodných 
podujatí, ale aj využitie pre potreby štátnej športovej reprezentácie pre deti a mládež. Po odprezentovaní videa 
uviedol niekoľko technických údajov k projektu a to, že samotná dráha je široká 4 m a jej dĺžka je 2,5 km. Pri 
samotnej realizácii sa SZB podarilo udržať pôvodne vysúťažené ceny, napriek vysokému nárastu cien materiálov 
v poslednom období. Samotné práce naviac vo výške 100-tisíc EUR predstavovali nevyhnutné práce na samotnej 
výstavbe, a to hlavne vynútená prekládka vodovodu, spevňovacie práce, vybudovanie obvodových múrov, 
chrániče popod kolieskovú dráhu a ďalšie. Na záver uviedol, že v prípade ďalších otázok zo strany členov SR 
FNPŠ je pripravený odpovedať. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval za pozvanie na slávnostné otvorenie zrekonštruovanej 
kolieskovej dráhy v areáli NBC Osrblie a iba doplnil informácie členom SR FNPŠ, ktorí sa nemohli zúčastniť 
tohto slávnostného otvorenia. V kontexte spomínanej potreby investície do NBC Osrblie vo výške približne 30 mil. 
EUR prezentovanej v rámci analýzy BBSK, chcel aj takto poďakovať kolegom zo SZB, že to bremeno spojené 
s vlastníctvom tohto areálu nesú a požiadal ich už dávnejšie o poskytnutie prehľadu kapitálových investícií, ktoré 
smerovali do Osrblia od roku 2012 – 2021. Celková výška investícií SZB v rámci poskytnutých údajov bola cca 2,2 
mil. EUR s tým, že MŠVVŠ SR poskytlo cca 736-tisíc EUR, vlastné zdroje SZB boli vo výške 265-tisíc EUR, Úrad 
vlády SR poskytol spomínaných 1 mil. EUR a BBSK necelých 250-tisíc EUR na nákup snežných diel za obdobie 
posledných 10 rokov. Keď sa bavíme o horizonte do roku 2030 o preinvestovaní sumy 30 mil. EUR, tak vieme, že 
investičný dlh tam musí byť obrovský, čo nie je v silách SZB ani BBSK ani Fondu na podporu športu investovať 
toľko bez toho, aby sme spojili sily a časť investičného dlhu sa pokúsiť v rámci zmysluplného plánu, ktorý bol 
prezentovaný BBSK po dohode so SZB a ďalšími, znížiť. Zároveň poďakoval SOŠV, ktorý poskytol rovnako 
finančné prostriedky SZB na nové elektronické terče v sume cca 86-tisíc EUR. Záverom predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan uviedol, že členovia SR FNPŠ evidujú žiadosť SZB a o takejto žiadosti by mali rozhodovať po 
prvýkrát. Dôležitým aspektom sú v tejto veci aj pravidlá štátnej pomoci a rovnako sa týmto rozhodnutím nastaví 
určité pravidlo, ktoré by mali nasledovať všetci ostatní v prípade, ak by sa na Fond na podporu športu obrátili 
s takouto požiadavkou, a preto požiadal zástupcov SZB o určitú mieru trpezlivosti v tejto veci. Rovnako kolega p. 
Radoslav Jenčuš im možno už avizoval, že chýbajú niektoré podklady na doplnenie. Následne požiadal zástupcov 
SZB o poskytnutie informácie o dátume splatnosti faktúr za spomínané práce nad rámec. Na uvedené reagoval 
prezident SZB p. Peter Vozár, ktorý uviedol, že pôvodná splatnosť bola 31.10.2022 avšak vzhľadom na predloženie 
žiadosti sa s dodávateľom dohodli na dodatočnom posunutí termínu aj vzhľadom na spomínanú žiadosť 
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o dofinancovanie. Na záver tejto časti predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan informoval zástupcov SZB o ďalšom 
procesnom postupe, intenzívnej komunikácii, doplnení potrebných podkladov s tým, aby na najbližšie zasadnutie 
SR FNPŠ, ktoré sa má uskutočniť dňa 08.12.2022, doplnili potrebnú dokumentáciu, aby sme túto vec posunuli 
dopredu. Vzhľadom na informáciu o organizovaní významného podujatia už v auguste 2023 uviedol, že v danom 
prípade sú tu dva rozmery. Prvým sú bežné výdavky a druhým sú potrebné kapitálové investície, ktoré si spoločne 
definovali vo vzťahu ku kontajnerom pre potreby podujatia. V prípade bežných výdavkov by túto vec malo posunúť 
samotné MŠVVŠ SR a doplnil, že Fond na podporu športu sa listom obrátil na ministra MŠVVŠ SR v súvislosti 
s požiadavkou predloženia predpokladaných odporúčaní na podporu významných súťaží v zmysle § 15b zákona 
o fonde. Vyjadril presvedčenie, že do najbližšieho zasadnutia bude Fond na podporu športu disponovať odpoveďou 
zo strany MŠVVŠ SR a zoznamom odporúčaných významných podujatí na podporu v rokoch 2023 až 2025. 
Následne opäť požiadal prezidenta SZB p. Petra Vozára o informáciu k nevyhnutnosti potreby kontajnerov 
v súvislosti s organizáciou uvedeného podujatia, a to vzhľadom na kapitálové výdavky. Prezident SZB p. Peter 
Vozár uviedol, že nevyhnutnosť kontajnerov predovšetkým spočíva v tom, že staré servisné bunky sú v havarijnom 
stave, čo mali niektorí možnosť vidieť na slávnostnom otvorení kolieskovej dráhy. Mobilné kontajnery v biatlone 
slúžia predovšetkým servisným tímom, pre lyže a ako šatne pre samotných športovcov. Tieto kontajnery by neboli 
určené iba na jednorazové použitie na spomínané podujatia, ale využili by sa na ďalšie podujatia v horizonte 
ďalších 20 rokov.  
 
Na záver predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval prezidentovi SZB p. Petrovi Vozárovi a jeho kolegom 
za účasť na zasadnutí a ďalej pokračoval v tomto bode.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan následne odovzdal slovo externému pracovníkovi kancelárie FNPŠ 
p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý na úvod zrekapituloval, že prítomní mali možnosť počuť už v rámci prerokovaného 
bodu informácie k žiadosti SZB na poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu 
na dofinancovanie prác, ktoré nastali pri výstavbe novej kolieskovej dráhy v NBC Osrblie priamo od predkladateľa. 
Informoval, že v utorok prebehlo v kancelárii FNPŠ rokovanie, kde došlo k zhode pri zozname povinných 
podkladov, ktoré by mal každý žiadateľ aj v ŠINV podľa zákona o fonde ako aj nadobudnutej praxe z výziev 
predkladať a uvedený zoznam je prístupný v priečinku k nahliadnutiu – návrh náležitostí žiadosti o podporu ŠINV. 
Sú tam uvedené aj nejaké voliteľné veci na konci, ktoré ešte ani sami „nerozsekli“, resp. by mali byť rozhodnuté 
na úrovni SR FNPŠ ako napr. či sa bude žiadať nejaký poplatok, či sa budú žiadať okrem tých náležitostí zo zákona 
o fonde veci typu ekonomická udržateľnosť, finančný plán alebo nejaké také ktoré sa dnes neprerokovali. Hlavným 
cieľom dnešných informácií je uviesť problematiku, aby členovia SR FNPŠ mali čas a priestor oboznámiť sa 
s uvedeným a uzatvorilo sa to, na najbližšom zasadnutí SR FNPŠ. Dovtedy sa budú snažiť dopracovať metodiku, 
aby bola komplexnejšia. V prípade dotknutej žiadosti SZB, povinné náležitosti vyplývajúce zo zákona o fonde budú 
žiadať doložiť, aby sa to dalo predložiť na schválenie na ďalšom zasadnutí.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval a obrátil sa s otázkou na predsedu DR FNPŠ a generálneho 
riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka, či vníma nejaké prekážky z pohľadu práva štátnej pomoci, 
pretože sa jedná o areál, ktorý tam nemá žiadnu ekonomickú aktivitu, z tohto pohľadu by ten problém tam nemal 
byť. Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík mu na to odpovedal, že 
z pohľadu štátnej pomoci by tam nemal byť problém. On skôr vníma tu otázku, na základe čoho by SZB teraz tie 
finančné prostriedky mal dostať, pretože neexistujú žiadne nastavené pravidlá, podľa ktorých by niekto iný mohol 
takéto finančné prostriedky dostať a z jeho pohľadu navrhuje vyriešiť najskôr nejaké pravidlá a potom sa tým 
zaoberať. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pre uvedené aj preto skonštatoval, že zámer bol termín 
rozhodnutia posunúť na decembrové zasadnutie SR FNPŠ. Pre neho prvý kľúčový moment, aj v pôvodnom 
zozname aj diskusii je, že tento areál samozrejme národným areálom športovej infraštruktúry je a má byť. Reálne 
ide o vyriešenie problému, ktorý Fond na podporu športu nespôsobil, ale problém existuje a nemá ho kto iný 
vyriešiť. Následne to smeruje k tomu, čo dnes zaznelo. K zmene správcovskej spoločnosti a vypracovaniu 
investičného plánu.  
 
O slovo sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi a súhlasil s tým, čo uviedol predseda DR FNPŠ a generálny 
riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík a ozrejmil, že externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav 
Jenčuš už má víziu toho, čo by mohli predložiť, akoby tie koncepčné riešenia výberu projektov do ŠINV mohli 
štandardne vyzerať. Bolo by ideálne keby to bolo tak. V danom prípade je SR FNPŠ postavená pred konkrétnu 
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požiadavku. SZB je v procese vyúčtovania do konca roka, dodávateľ im to už dodal a hľadajú chýbajúce finančné 
prostriedky. Pointou teda je, či SR FNPŠ trošku predbehne procesy a chce im pomôcť alebo sa SR FNPŠ zhodne 
na tom, že na to nie je pripravená. Túto vec si musia najprv ozrejmiť vo vnútri a toto je tá prvotná otázka, ktorú si 
musia členovia SR FNPŠ zodpovedať.  
 
Externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš doplnil, že SZB predložil formulár k štátnej pomoci s tým, 
že tento projekt nemá komerčnú činnosť, resp. že jej podiel komerčnej činnosti je pod 20 % a zároveň navrhol 
jeden variant spôsobu riešenia predmetnej žiadosti. K uvedenému predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan 
informoval, že cestou na konferenciu Šport a Právo v Poprade sa spolu s členom SR FNPŠ p. Gáborom Asványim 
zastavili v Trenčíne na Zimnom štadióne Pavla Demitru s tým, že videli ako prebiehajú rekonštrukčné práce. Zatiaľ 
to vyzerá byť bezproblémové a bolo im deklarované, že je snaha a predpoklad odohrať domáci zápas s HC Slovan 
Bratislava dňa 26.12.2022 už na zrekonštruovanom štadióne. V nadväznosti na to požiadal externého pracovníka 
kancelárie FNPŠ p. Radoslava Jenčuša, aby sa skontaktoval so zástupcami mesta Trenčín a Košice, kvôli 
projektom spadajúcim do agendy ŠINV, aby získal potrebné informácie o ich aktuálnom stave. Následne sa vrátil 
naspäť k téme Osrblia a poprosil o opätovné otvorenie prezentácie. Ďalej zdôraznil, že BBSK nemá momentálne 
žiaden zmluvný vzťah ku kolieskovej dráhe, a preto im nemôže poskytnúť finančné prostriedky, mesto Brezno 
rovnako, SZB má obmedzený rozpočet a je v situácii s problémom, že má neuhradenú faktúru vo výške100-tisíc 
EUR a nemá ju z čoho zaplatiť. Na základe uvedeného znova pripomenul, že je to projekt, ktorý neschvaľovala SR 
FNPŠ.  
 
K uvedenému sa prihlásila o slovo generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že 
vzhľadom na nezávidenia hodnú situáciu SZB, to nemá znamenať, že SR FNPŠ týmto pritlačí k múru kanceláriu 
FNPŠ, keď teraz schváli niečo, k čomu neexistujú vypracované pravidlá a pokračovala, že kolegovia z kancelárie 
FNPŠ rozoberali dve a pol hodiny s externým zamestnancom kancelárie FNPŠ p. Radoslavom Jenčušom uvedenú 
problematiku. Z uvedeného pracovného stretnutia vyvstalo neuveriteľné množstvo nezodpovedaných otázok, 
na ktoré nie sú momentálne odpovede. Najzásadnejšou otázkou a zároveň podmienkou, ktorá ešte nebola podľa 
jej názoru zodpovedaná je, kto bude oprávnený žiadateľ v rámci ŠINV. Ide o základné kritérium, ktoré musí určiť 
SR FNPŠ, kto má byť oprávneným žiadateľom a okrem toho sú tam ďalšie náležitosti ako zmluva pre ten ktorý 
konkrétny projekt. V prípade uzatvorenia zmluvy s prípadným žiadateľom sa po skúsenosti s mestami Trenčín 
a Košice bude jednať o individualizované zmluvy, keďže každý projekt môže byť špecifický. Záverom zhrnula a 
upozornila, že kancelária FNPŠ nebude vedieť ako sa má v tak krátkom čase s týmto ad hoc problémom 
vysporiadať, nakoľko ide o úplne novú vec, a to len preto, že bola SR FNPŠ doručená požiadavka a majú v záujme 
nejako pomôcť externému subjektu. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan rozumie, má záujem proces posúvať 
ďalej v čase a hľadať spôsob riešenia ako pomôcť, ale určite bude uprednostňovať záujmy Fondu na podporu 
športu a klásť dôraz na to, aby to neprinieslo uvedené problémy. Na margo definície žiadateľa podotkol, že definíciu 
žiadateľa vníma ako vážny problém, pričom uviedol príklady naprieč Slovenskom. Ide o rôznorodosť subjektov a 
pôjde o verejné aj súkromné subjekty. V danom prípade by to chcel skôr smerovať k definícii objektov, súborov 
nehnuteľností a k nim sa viažucemu právnemu vzťahu.  
 
O slovo požiadal predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý uviedol, 
že nevidí ako nevyhnutné vedieť, kto je tým žiadateľom, pretože existuje vedomosť,  ktorá športová infraštruktúra 
by mala byť podporená. Skôr vidí ten problém v tom, že toto je absolútne jedna ad hoc záležitosť, ktorou sa SR 
FNPŠ zaoberá. Nevie povedať, na základe čoho, SZB poslala žiadosť. Nijaký iný subjekt nevie, že existuje možnosť 
poslať nejakú takúto žiadosť na Fond na podporu športu, pretože keby bola takáto informácia „v teréne“, dnes sa 
SR FNPŠ mohla zaoberať desiatimi takýmito projektami. Podľa jeho názoru je to netransparentné dať niekomu 
finančné prostriedky za to, že sa aktívne na to vypytuje, a zároveň zo strany Fondu na podporu športu na to 
neexistuje žiadny systém na financovanie takýchto projektov predložených na základe žiadosti. Spomínané dva 
projekty ŠINV sa financovali, pretože tam bola výzva a boli prihlásení do výzvy. Je nutné sa pozerať na všetkých 
a toto mu nepríde ako ideálne riešenie.  
 
Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi sa teda opýtal, či by bolo možné nateraz komunikovať žiadateľovi, že sú tu ešte 
otvorené veci. Do ďalšieho zasadnutia SR FNPŠ sa skontroluje, či je kompletná dokumentácia aspoň v zmysle 
všeobecnej výzvy na podporu športovej infraštruktúry a medzičasom sa o tom seriózne pobaviť. Definitívne 
rozhodnutie zaujme SR FNPŠ v decembri, ktoré nemusí byť kladné. Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie 
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športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík súhlasí so svojím predrečníkom, ale má za to, že sa to komunikovalo s nádejou 
vyriešenia zo strany Fondu na podporu športu a nehľadajú teraz alternatívne riešenia. Následne navrhol 
alternatívne riešenie, a to keby tento projekt zatiaľ zasanovali z vlastných prostriedkov s nejakým prísľubom, že to 
bude koncepčne do budúcna vyriešené, pretože v rámci agendy ŠINV sa môžu finančné prostriedky refundovať aj 
z minulých rokov a bolo by to oveľa jednoduchšie, pretože tým, že SR FNPŠ poskytne finančné prostriedky teraz 
bez vopred stanovených pravidiel, vznikne oveľa viac problémov, ako keď si SZB finančné prostriedky napríklad 
požičajú na určité obdobie.  
 
Externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš informoval, že existuje návrh pravidiel, a keď sa zo strany 
predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana nájde časový priestor, tak teoreticky za mesiac za dva sa to môže stihnúť, 
ak by sa našla nejaká zhoda. Len treba začať samotný proces.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil svojho predrečníka, že problém je vysvetlený, sú povedané všetky 
riešenia, potvrdzuje čo bolo povedané, aby sa to posúvalo ďalej. Ďalej doplnil, že bol na otvorení biatlonového 
areálu aj s vtedajším štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR p. Ivanom Husárom, ktorý mu spomínal, že to chápe a vníma 
to, pričom deklaroval záujem MŠVVŠ SR to riešiť.  
 
Následne sa o slovo prihlásil člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí SR 
FNPŠ v Žiline sa členovia SR FNPŠ zhodli, že s témou ŠINV sú päť minút po dvanástej a obáva sa, že sa nikam 
neposunuli. Čas tlačí najmä s tými 25 mil. EUR, a keď SR FNPŠ ide teraz tvoriť pravidlá oprávnených žiadateľov 
a vôbec nejakú koncepciu, tak sa dostávajú niekde do konca prvého polroku 2023. Obáva sa, že to nakoniec skončí 
tak, že kto bude schopný finančné prostriedky minúť, tomu sa rozdelia a tu sa teraz neriešia ani projekty ani Útvar 
hodnoty za peniaze ani nič. Riešenie je podľa jeho názoru, aby SR FNPŠ mala zoznam možných projektov, 
možných investícií a reálne sumy, ktoré sú tí žiadatelia schopní minúť do konca roka 2023, aby SR FNPŠ mala 
na stole niečo, o čom môže začiatkom roka 2023 už rozhodovať. V opačnom prípade sa obáva, že sa finančné 
prostriedky nestihnú vyčerpať. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan reagoval, potvrdzuje a rozumie a je rád, že 
v tomto prípade sa posúva projekt, ktorý sa týka fitnes. Aktuálne sa nemá teraz riešiť prípadná výzva na podporu 
športovej infraštruktúry č. 3, pretože kancelária FNPŠ má obmedzené kapacity personálne a ľudské. Druhým 
momentom, ktorý je veľmi dôležitý je, že boli teraz komunálne voľby, keď sa majú začať baviť, kto sú vlastníci 
športovej infraštruktúry, a ktorí sú tí, ktorí majú byť realizátori. Noví primátori a starostovia ešte nezložili sľub, ak 
sú aj staronoví, nemajú ešte schválené rozpočty na budúci rok a otázne je, či vôbec ho budú mať schválený, a či 
nebude rozpočtové provizórium. Ak bude v rozpočtovom provizóriu štát, tak my všetci tu to môžeme zabaliť, týka 
sa to potom verejne správy aj Fondu na podporu športu. Kľúčové je úspešne dokončiť tie dva projekty ŠINV, ktoré 
majú byť do konca roku a potom jasne povedať, čo bolo povedané aj pred rokom. Selekcia bude v mnohom daná 
v tom, kto bude pripravený, potom bude na rozhodnutí SR FNPŠ, či bude riešiť 25 projektov za 1 mil. EUR alebo 
tie, ktoré budú pripravené, ale nemôžu to byť nepripravené projekty, takže takto sa projekty rýchlo vyselektujú. 
Záverom vyzval všetkých, ak má niekto nejaký iný plán, nech sa pokojne vyjadrí.  
 
Člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger sa prihlásil a zdôraznil, že je nutné si uvedomiť, že nie každá obec alebo mesto 
postaví rozpočet na budúci rok. Podľa jeho informácií, ak bude štátny rozpočet schválený, podiel spolufinancovania 
resp. ten percentuálny podiel obce a mestá nebudú môcť dorozpočtovať, lebo nebudú vedieť vyrovnané rozpočty 
postaviť. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan iba doplnil, že tento problém súvisí aj s úrovňou cien energií, čo 
odznelo na konferencii Šport a Právo v Poprade, že kvôli tomu budú investície na budúci rok nula a s tým súvisí, 
že aj debaty o výške spolufinancovania musia byť v tom kontexte iné a z uvedeného dôvodu je zástanca toho aby 
sa výzva „Infra 3“ nenaháňala, lebo kým nie sú reálnejšie čísla, povie sa 50 % a neprihlási sa nikto, lebo nebudú 
mať žiadne finančné prostriedky na spolufinancovanie. Zdôraznil a deklaruje za seba ako deklaroval aj na porade 
v kancelárii FNPŠ so všetkými kolegami, na čom sa zhodli, že nikto nie je presvedčený, že teraz je správny čas 
venovať sa vyhláseniu výzvy „Infra 3“. Fond na podporu športu by sa mal sústrediť na najbližších 7 týždňov 
vyúčtovaniu tých dvoch projektov, v opačnom prípade budeme nutné časť tých prostriedkov poslať naspäť a závisí 
to od dvoch miest, ktoré reálne rekonštruujú momentálne tie nehnuteľnosti. Ďalej považuje za potrebné 
jednoznačne si postaviť zmysluplný plán na budúci rok. On osobne zatiaľ smeruje k tomu, že rozhodnutie v prípade 
ŠINV bude strategické a bude hovoriť, že sa bude týkať aj peňazí z roku 2024, lebo mnohé tie projekty sa nemusia 
skončiť do roku 2023. Chápe ale, že je to veľká téma, otvorene hovorí, aby sa Fond na podporu športu nevenoval 
všetkému ostatnému. Vníma, že sa nám úspešne podarilo odtlačiť tému energií, je potrebné doriešiť ešte 
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prevádzkovateľov a povedať si jasne, čo sú priority. Uvedené súvisí aj s personálnymi kapacitami v SR FNPŠ, ale 
aj v kancelárii FNPŠ.  
 
Slovo dostal opäť člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška, ktorý súhlasí čo odznelo, ale nevníma, že vypísanie výzvy 
„Infra 3“ je mimo kapacitných možností Fondu na podporu športu. Ide mu len o to, aby výzva „Infra 3“ bola 
zverejnená do 31.12.2022 a všetky „egranty“, kritériá a ostatné až v rámci prvého polroku roku 2023. Ak výzva 
„Infra 3“ bude otvorená napríklad do konca marca, tam si nemyslí, že by bol nejaký problém so schvaľovaním 
spolufinancovania na obecných/mestských zastupiteľstvách a obce, ktoré nebudú mať schválený rozpočet 
pravdepodobne vypadnú, avšak sú tu aj súkromní žiadatelia a občianske združenia, ktoré majú záujem zúčastniť 
a rátali s tým, že výzva bude vyhlásená do konca roka, ako predchádzajúce dve výzvy. Mnohé z nich začali 
s oprávnenými výdavkami, s ktorými rátajú minimálne v rámci spolufinancovania. Na základe tohto navrhol 
pri kreovaní znenia výzvy „Infra 3“ vychádzať z návrhu výzvy „Infra 2“, podľa jeho slov tam je málo vecí na úpravu 
a mohla by byť odsúhlasená ešte v decembri.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan rozumie, zopakoval a tlmočil z porád od kolegov z kancelárie FNPŠ, ak tu 
máme výzvu „Infra 3“, ktorá nás netlačí a máme subjekty, ktoré začali s činnosťou a potrebujeme vyriešiť jednu 
jedinú vec, a to aby sa oprávnené výdavky z roku 2022 dostali do tej výzvy a príspevok nedostanú skôr ako v lete 
2023. On to však nesporí, netvrdí, že by sa nemohlo ísť týmto spôsobom, ale hovorí to, čo on vníma z hľadiska 
seba ako štatutára Fondu na podporu športu.  
 
O slovo sa prihlásila generálna riaditeľa kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a uviedla, že chápe, prečo člen SR 
FNPŠ p. Ivan Greguška intenzívne navrhuje vyhlásiť výzvu „Infra 3“, a to kvôli oprávneným výdavkom, pretože 
zákon o fonde nám neumožňuje upraviť výdavky inak. Výdavky sú oprávnené z roku, v ktorom bola zároveň 
vyhlásená výzva, rovnako mu dala za pravdu v rámci výzvy „Infra 2“, že pôjde pri návrhu výzvy „Infra 3“ len o úpravu 
pár vecí. Následne sa zverejní a bola by otvorená dlhšiu dobu, napr. od februára do mája. Z časového hľadiska 
vidí problém v zásadách a hodnotiacich kritériách, ktoré nie sú nastavené, nie je ešte aktualizovaná schéma štátnej 
pomoci, a to sú súvisiace procesy. Už predtým avizovala niekoľkokrát, že keď sa má vyhlasovať nová výzva na 
podporu športovej infraštruktúry, nech sa vyhlási spolu so všetkými súvisiacimi a potrebnými dokumentami a nech 
sa to nerobí postupne.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa vyjadril, ak to bude potrebné zverejniť kvôli zákonným prekážkam 
s oprávnenými výdavkami, on bude prvý, ktorý povie, že treba zverejniť výzvu „Infra 3“ do 31.12.2022. K schéme 
štátnej pomoci uviedol príklad z výzvy „Infra 1“, ktorá bola vyhlásená dňa 31.12.2020 a schéma bola vyhlásená 
neskôr, s tým on tiež nevidí problém ani tu. Druhý moment je čo sa týka kritérií a dátumov. Potvrdil, že v rámci 
výzvy ,,Infra 3“ nie je veľa práce, všetkým prítomným, ale dal do pozornosti, že sa dramaticky zmenila situácia kvôli 
energiám a bude potrebné sa zamyslieť nad tým, či a ako podporovať tie projekty, ktoré budú smerovať 
k neudržateľnosti z pohľadu energetického. Následne zhrnul, že toto sú podľa neho veci, ktoré sa vedia zvládnuť, 
ale veľmi dobré by bolo, keby súčasťou výzvy „Infra 3“ ako prílohy bol aj vzor zmluvy o príspevku na projekt podpory 
športu, ktorá obsahuje práva a povinnosti. Žiadny potenciálny žiadateľ tak následne nebude riešiť dodatočne 
úpravy v zmluve, pretože sa prihlásil o príspevok na projekt a má vopred stanovené podmienky úpravy práv a 
povinností.  
 
V krátkosti sa k uvedenému vyjadril aj právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian, ktorý rozumie všetkým 
argumentov, ktoré odzneli. Uviedol však, že nejaký proces si už kancelária FNPŠ nastavila. S prvou výzvou to 
vyzeralo „náročne“ s čím sa musela popasovať aj samotná kancelária FNPŠ. Druhá výzva už vyzerala lepšie, 
nakoľko sa niektoré „muchy“ vychytali, avšak s ohľadom na dnešný dátum dal do pozornosti, že dňa 15.12.2022 
končí platnosť schémy štátnej pomoci, ktorú je potrebné aktualizovať, a to si vyžaduje tiež určitý časový rámec, a 
pretože to je náročný proces a v kancelárii FNPŠ po 30.11.2022 bude spolu už len 9 zamestnancov. Vzhľadom na 
uvedené informoval prítomných, že kancelária FNPŠ rátala aj s týmto variantom a dala vypracovať aj predbežnú 
analýzu od externej advokátskej kancelárie, ktorá rovnako uviedla, že aj pre nich to bude časovo náročné zvládnuť 
za jeden mesiac. V prípade vypracovania výzvy „Infra 3“ rozumie aj prípadnej jednoduchosti zmien v texte výzvy, 
ale opýtal sa, či chceme ísť aj do rýchlej prípravy alebo úpravy vzorovej zmluvy, keď doteraz neprebehol žiaden 
proces rozanalyzovania problémov vyplývajúcich z praktických skúseností so žiadateľmi. Rovnako nie sú 
rozanalyzované žiadne úskalia, ktoré vyvstali aj z druhej výzvy. Rozumie opraveným nákladom aj zákonnej úprave 
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uplatnenia výdavkov, ale skôr ho zaujíma otázka, koľko je takých subjektov, ktoré sa už pripravujú a tie oprávnené 
výdavky používajú ešte v tomto roku. Ide o veľkú množinu subjektov, a či ísť pred sviatkami, do takého módu 
náročnosti aj s tými všetkým úlohami, ktoré sú mimo tejto ako napríklad ŠINV, významných podujatí, a už aktuálne 
spolu s kolegami z kancelárie FNPŠ fungujú miestami za hranicami fyzických síl. Rovnako pripomenul, že 
na predchádzajúcom zasadnutí SR FNPŠ padla zmienka o pripravovanej výzve MIRRI, ktorá chce podporiť školskú 
športovú infraštruktúru – najmä telocvične, a či teda budeme vyhlasovať výzvu, ktorá bude podporovať v podstate 
rovnakú infraštruktúru. Podľa predošlých informácií zo zasadnutia SR FNPŠ by MIRRI mala ísť s mierou 
spolufinancovania vo výške 8%. Na záver uviedol, že nevie si úplne predstaviť vzhľadom na všetky okolnosti 
a časový rámec, či to bude reálne možné stihnúť v rámci kapacitných možností kancelárie FNPŠ. Člen SR FNPŠ 
p. Gábor Asványi reagoval na počet subjektov a uviedol, že stačí sa pozrieť na počet neúspešných žiadateľov 
z výzvy „Infra 2“ a tí všetci môžu byť potenciálni žiadatelia v rámci výzvy „Infra 3“ a podľa jeho názoru to môže byť 
približne 15%, plus tam patrí aj Žilinská univerzita. Rovnako na uvedené reagoval aj člen SR FNPŠ p. Ivan 
Greguška a uviedol, že nevie presne povedať o akom počte potenciálnych žiadateľov by mohla byť reč, ale 
minimálne Žilinská univerzita by sa mohla prihlásiť s tým projektom, ktorý nebol predchádzajúcej výzve „Infra 2“ 
úspešný. V prípade  ostatných časových rámcov, súhlasí s tým, aby sa vyhlásila iba výzva „Infra 3“ bez ostatných 
príloh, a aby kancelária FNPŠ bola odbremenená od aktualizácie schémy štátnej pomoci a posunula požiadavku 
externej advokátskej kancelárii. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan súhlasí so zjednodušeným a predneseným 
postupom zverejnenia len výzvy „Infra 3“, tak ako to odznelo a s vypísaním výzvy „Infra 3“ do konca roka 2022 
súhlasil aj predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 7/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o aktuálnom stave športovej 
infraštruktúry národného významu. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť Slovenského zväzu biatlonu 
na poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu na dofinancovanie prác, ktoré nastali 
pri výstavbe novej kolieskovej dráhy v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a žiada Slovenský zväz 
biatlonu o doplnenie podkladov a požadovaných príloh. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
8. PREROKOVANIE NÁVRHU ŠTATÚTU FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a následne odovzdal slovo právnikovi kancelárie 
FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, ktorý informoval členov SR FNPŠ o aktuálnom stave predloženého návrhu štatútu 
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Fondu na podporu športu. Uviedol, že hlavným dôvodom zaradenia predmetného bodu do programu je vzhľadom 
na prijatie zákona č. 177/2022 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“) potreba novelizácie základného vnútorného predpisu 
Fondu na podporu športu, a to Štatútu Fondu na podporu športu (ďalej len „štatút“). Novela upravila predovšetkým 
účel podpornej činnosti Fondu na podporu športu a zúženie jeho zamerania, vznik nového orgánu Fondu 
na podporu športu a upravila ďalšie práva a povinnosti. Na základe uvedeného informoval, že si právne oddelenie 
kancelárie FNPŠ dovolilo predložiť prvotný návrh štatútu na prerokovanie, ktorý upravuje základné oblasti činnosti 
Fondu na podporu športu, pôsobnosť jednotlivých orgánov a odborných komisií vyplývajúce nielen z prijatej novely, 
ale aj z praxe jednotlivých orgánov Fondu na podporu športu a samotnej činnosti kancelárie FNPŠ. Ďalej 
informoval, že právne oddelenie kancelárie FNPŠ dalo tento prvotný návrh štatútu členom SR FNPŠ k dispozícii 
ešte v štádiu kreovania obsahu z dôvodu, aby predložili kancelárii/právnemu oddeleniu FNPŠ svoje podnety a 
postrehy, pričom konštatoval, že niektorí členovia SR FNPŠ už začali pridávať svoje pripomienky. Termín 
na pripomienkovanie bol stanovený do 17.11.2022 do 23:59 hod., pričom ho odôvodnil schváleným legislatívnym 
plánom, aby právne oddelenie kancelárie FNPŠ malo časový priestor na zapracovanie prípadných pripomienok a 
predložili tak na decembrové zasadnutie SR FNPŠ dňa 08. decembra 2022 už finálny návrh štatútu so začiatkom 
jeho účinnosti už od 01.01.2023. K internému pripomienkovému konaniu ešte uviedol, že prvé kolo pripomienok sa 
uskutočnilo v rámci všetkých oddelení naprieč celou kanceláriou FNPŠ a druhé kolo je určené pre členov SR FNPŠ. 
V nadväznosti na spomenutý legislatívny plán, vyjadril právnik kancelárie FNPŠ ambíciu pripraviť aj rokovací 
poriadok SR FNPŠ, avšak vzhľadom na iné povinnosti, ktoré vyvstali a možno ešte vyvstanú, si nie je istý, že 
na decembrové zasadnutie to právne oddelenie stihne pripraviť. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval právnikovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi za úvod a 
deklaroval, že štatút vníma ako jeden z tých kľúčových dokumentov. Keďže paralelne beží diskusia, bude výberové 
konanie na nového pána riaditeľa/riaditeľku kancelárie FNPŠ a zároveň poprosil právnika kancelárie FNPŠ 
p. Michala Fabiana, aby sa termín na pripomienkovanie štatútu posunul do realistickejšieho termínu a nech sa 
predĺži. V nadväznosti na uvedené sa o slovo prihlásila generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, 
ktorá doplnila, že priestor na pripomienky plynie členom SR FNPŠ od minulého týždňa a termín je nastavený tak, 
aby to právne oddelenie kancelárie FNPŠ stihlo zapracovať a finálne znenie dostali členovia SR FNPŠ včas. 
Pripomenula, že termín, kedy sa budú rozposielať materiály na nasledujúce zasadnutie SR FNPŠ, ktoré sa bude 
konať 08.12.2022, je stanovený na 01.12.2022, takže z jej pohľadu to nie je nutné, vzhľadom na to, že priestor 
na to ešte majú. Rovnako tak právne oddelenie kancelárie FNPŠ bude potrebovať čas, a preto navrhla zotrvať 
na pôvodnom termíne 17.11.2022 do 23:59 hod. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa na margo uvedeného 
opýtal prítomných členov SR FNPŠ, či pôvodný termín je pre nich reálny a vzhľadom na to, že neboli žiadne návrhy 
na jeho zmenu, ostal platný pôvodný termín daný právnym oddelením FNPŠ, t. j. 17.11.2022 do 23:59 hod. 
 
Záverom predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, vzhľadom na blížiaci sa koniec pracovného pomeru generálnej 
riaditeľky kancelárie FNPŠ p. Renaty Munkovej, požiadal o zmenu zodpovednej osoby pri tejto úlohe v tomto bode, 
a to z jej osoby na právnika kancelárie FNPŠ p. Michala Fabiana, ktorý však namietal zbytočnosť zmeny z dôvodu, 
že kým skončí pracovný pomer generálnej riaditeľke kancelárie FNPŠ p. Renate Munkovej (30.11.2022), bude 
finálny návrh štatútu pripravený. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan nesúhlasil a trval na zmene zodpovednej 
osoby a chce rozdeľovať už nové úlohy, pričom tie staré veci, ktoré sa týkajú najmä vyúčtovaní „profi“ výziev bude 
riešiť s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou a predsedom DR FNPŠ a generálnym 
riaditeľom sekcie športu MŠVVŠ SR p. Petrom Dedíkom.  
 
Slova sa ujala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že podľa jej názoru sa to 
spomínané vyúčtovanie nestihne vyriešiť do jej odchodu a jediné, čo sa môže stihnúť spraviť je, že sa Slovenská 
inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) vyjadrí, či sa bude venovať vyúčtovaniu „Profi 1“ alebo nie. Z jej 
pohľadu ide o jedinú otvorenú vec a otázku, ktorú je potrebné vyriešiť. Pôvodne bolo dohodnuté, že vyúčtovanie 
„Profi 2“ sa bude robiť v rámci kancelárie FNPŠ, ale na to zatiaľ nie sú personálne kapacity a pripomenula, že ešte 
len teraz sa predkladali jednotlivé vyúčtovania, s tým, že buď to bude treba personálne posilniť, alebo sa osloví 
p. Adriana Bertóková, ktorá vykonáva kontrolu vyúčtovania výzvy na podporu amatérskych športových klubov a 
mala by ich dokončiť tento rok. Čo sa týka SIEA, tam je len otázka, či sa stotožnili s návrhom Fondu na podporu 
športu, či to v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov robiť môžu alebo nie, tam iný problém nie je. Zdôraznila, že v prípade, ak sa SIEA vysloví v negatívnom 
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zmysle, musí sa kancelária FNPŠ zariadiť a riešiť personálnu otázku aj v rámci vyúčtovania výzvy „Profi 1“, ideálne 
osobou, ktorá sa už osvedčila ako p. Bertóková.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan vyzval predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ 
SR p. Petra Dedíka, či sa vie k uvedenému vyjadriť a spojiť sa s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou 
Munkovou a SIEA a doriešiť to, pretože tento problém je tu už dlho a pôvodná dohoda bola taká, že to zabezpečuje 
SIEA, a to bolo podstatou, že Fond na podporu športu s tým pomôže MŠVVŠ SR. Predseda DR FNPŠ a generálny 
riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR uviedol, že SIEA už má nového generálneho riaditeľa a ide o osobu, ktorá má 
znalosť problematiky a pôsobil predtým pri príslušných výzvách „Profi 1“ a „Profi 2“ ako kontaktná osoba a je s ním 
predbežne dohodnutý na stretnutí a pokúsi sa s ním v najbližších dňoch alebo týždňoch stretnúť. K uvedenému sa 
vyjadril predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, ktorý požiadal predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie 
športu MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka o zorganizovanie stretnutia za jeho účasti s novým generálnym riaditeľom SIEA, 
spolu s generálnou riaditeľkou kancelárie FNPŠ p. Renatou Munkovou. Vníma to ako prioritnú vec, aby sa to 
konečne celé uzavrelo, pretože z jeho pohľadu je neprijateľné, ak má Fond na podporu športu so SIEA podpísanú 
zmluvu, niečo bolo dohodnuté, Fond na podporu športu svoju časť dohody splnil, a keď už je proces na konci, je 
neprijateľné, aby Fond na podporu športu teraz sanoval sľuby niekoho iného. Fond na podporu športu musí mať 
jasné stanovisko na najbližšie decembrové zasadnutie SR FNPŠ, pretože sa potom musí zariadiť. Hoci existuje 
podpísaná nejaká zmluva, zodpovednosť je na Fonde na podporu športu, a to nie je málo agendy a nebude málo 
problémov vyplývajúcich z „Profi 1“ z hľadiska kvality predložených vyúčtovaní. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu so zmenou zodpovednej osoby 
za plnenie. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 8/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predložený návrh Štatútu Fondu na podporu 
športu a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu predložením jeho konečného návrhu 
na schvaľovanie na najbližšie zasadnutie správnej rady. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
9. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY 
PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY Č. 2021/003 A) PREROKOVANIE ODVOLANIA K „OZNÁMENIU 
O VRÁTENÍ POSKYTNUTEJ MIMORIADNEJ PODPORY“ ZO DŇA 17.10.2022 PRIJÍMATEĽA FK POPRAD 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a následne odovzdal slovo spracovateľovi materiálu. 
Slova sa ujala najskôr generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, ktorá informovala členov SR 
FNPŠ, že prijímateľ Futbalový klub Poprad (ďalej len „FK Poprad“) poslal „odvolanie“ s odôvodnením. Ďalej 
požiadala kolegov z projektového oddelenia kancelárie FNPŠ, aby odprezentovali tento bod. Koordinátorka 
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procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková informovala členov SR FNPŠ, že 
žiadatelia predkladali vyúčtovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 (ďalej len „výzva č. 2021/003“) prostredníctvom elektronického 
formulára fnps.egrant.sk. Dňa 31.08.2022 uplynul posledný deň na predkladanie vyúčtovaní. Prijímateľ FK Poprad 
(žiadateľ č. 70, 94 995,59 EUR) nestihol lehotu na predloženie vyúčtovania v zmysle výzvy, t. j. do dňa 31.08.2022 
a vyúčtovanie predložil až dňa 01.09.2022. Na základe rozhodnutí prijatých na 33. zasadnutia SR FNPŠ, bol FK 
Poprad oficiálne listom vyzvaný k vráteniu príspevku z dôvodu nesplnenia podmienky predloženia vyúčtovania 
v stanovenom termíne. Dňa 17.10.2022 bolo kancelárii FNPŠ doručené „odvolanie“ voči vráteniu príspevku. 
Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková konštatovala, že FK 
Poprad sa v „odvolaní“ odvoláva na výpadok siete poskytovateľa internetových služieb, pričom priložil aj vyjadrenie 
poskytovateľa internetových služieb Slovanet. Všetky podklady sú členom SR FNPŠ k dispozícii k nahliadnutiu 
v rámci podkladov k tomuto bodu programu. Následne ešte uviedla, že na projektovom oddelení kancelárie FNPŠ 
si vec dôkladne rozobrali z rôznych strán a snažili sa posúdiť predmetnú žiadosť, či zotrvať na odvolaní alebo nie. 
Následne prenechala slovo projektovému manažérovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Nogovi, ktorý prezentoval 
názor po preštudovaní textu dotknutého odvolania s predloženým potvrdením od poskytovateľa internetových 
služieb o výpadku siete, avšak výpadok trval celý mesiac. V tom kontexte sa kancelárii FNPŠ nejavilo 
ospravedlnenie ako dostatočne relevantné na to, z akého dôvodu FK Poprad nestihol termín, ktorý bol všetkým 
prijímateľom daný v dostatočnom časovom predstihu. Rovnako boli prijímatelia informovaní týždeň pred samotným 
skončením termínu na predkladanie vyúčtovaní, že sa blíži termín predkladania vyúčtovaní aj aké to môže mať 
dôsledky v prípade ich nepredloženia v stanovenom termíne. Koordinátorka procesov a projektová manažérka 
kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková len doplnila, že kancelária FNPŠ neodporúča vyhovieť predloženému 
„odvolaniu“ prijímateľa a zotrváva na pôvodnom znení.  
 
Na základe prezentovaného predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril diskusiu a ako prvému udelil slovo 
členovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványimu, ktorý uviedol, že rešpektuje stanovisko kancelárie FNPŠ a tým, že sa to 
dotýka konkrétneho športu - futbalu, bol by rád keby sa k tomu vyjadril člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, len či tam nie 
je nejaká skutočnosť, ktorá vychádza z ich športového hnutia. V prípade, ak tam nie je nijaký športový rozmer, tak 
má za to, že termíny sa majú plniť.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan požiadal o vyjadrenie člena SR FNPŠ p. Lukáša Piteka, ktorý uviedol, že je 
zástancom toho, aby sa termíny dodržiavali bez ohľadu, či by to bolo hodinu alebo minútu po stanovenom termíne. 
Rozumie však stavu, že nastali nejaké objektívne skutočnosti, ktoré nevedeli zrejme zvrátiť, ale bol dostatočný 
časový priestor na to, kedy to mohol prijímateľ podať, avšak nechať si to na poslednú chvíľu bolo z jeho uhla 
pohľadu možno nezodpovedné. Ďalej uviedol, že FK Poprad by sa tie poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
cca 95-tisíc EUR zišli a zároveň byť príliš formalistický je niekedy tiež na škodu. Napriek tomu je viac naklonený 
nevyhovieť žiadateľovi, pričom diskusii sa nebráni a verí v nájdenie konsenzu.  
 
Keďže sa nikto iný neprihlásil do diskusie, slova sa ujal predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan s konštatovaním, že 
ide o mimoriadne delikátnu záležitosť, pretože v prípade, ak SR FNPŠ rozhodne tak, že odvolanie zamietne, v tom 
momente vzniká povinnosť FK Poprad vrátiť Fondu na podporu športu spomínanú čiastku finančných prostriedkov. 
Fond na podporu športu ich musí vymáhať a môže to mať dopady potom na klub. Zároveň sa opýtal člena SR 
FNPŠ p. Lukáša Piteka aká je aktuálna situácia v klube, aby SR FNPŠ mala informácie o celkovom kontexte. Člen 
SR FNPŠ p. Lukáš Pitek zhrnul informácie, ktoré uviedol ešte na zasadnutí SR FNPŠ, ktoré sa uskutočnilo 
v Bratislave, odvtedy sa nič nezmenilo. Klub FK Poprad je v procese stabilizácie, hrajú tretiu ligu a pracujú 
s mládežou.  
 
Do diskusie sa zapojila generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková a doplnila, že termín vyúčtovania 
bol do 31.08.2022. Veľa subjektov, ktorí nepredložili vyúčtovania, kancelária FNPŠ niekoľkokrát urgovala. FK 
Poprad v odvolaní uviedol, že výpadok internetu bol v priebehu celého augusta, a preto keď vedeli, že majú problém 
počas celého augusta, mohli kanceláriu FNPŠ o probléme informovať. Ďalej tiež uviedla, že v odvolaní FK Poprad 
uviedol, že komunikovali s kanceláriou FNPŠ a riešili to, avšak kolegovia z projektového oddelenia kancelárie 
FNPŠ si kontrolovali e-maily a nenašli žiadnu komunikáciu, ktorá by toto vyjadrenie potvrdila, pričom zdôraznila, 
že boli aj iné subjekty, ktoré nemali nahodené všetky veci, ale na posledný deň sa to podarilo a boli schopní to 
spraviť a poslať. FK Poprad to spravil hodinu po termíne, a až keď im bola doručená žiadosť o vrátenie tak obratom 
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poslali „odvolanie“ s odôvodnením výpadku internetových služieb. Zároveň k predchádzajúcemu vyjadreniu 
predsedu SR FNPŠ p. Ladislavovi Križanovi a jeho obavám dodala, že rozhodnutím Fondu na podporu športu 
alebo trvaním na vrátení poskytnutých finančných prostriedkov je potrebné si uvedomiť, že Fond na podporu športu 
je povinný robiť základnú finančnú kontrolu pri každej jednej finančnej operácii. Pri tejto operácii by sa malo 
povedať, že je potrebné finančné prostriedky v prípade nevrátenia vymáhať a on ako štatutár nesie za to 
zodpovednosť. Podľa jej názoru je dôležité myslieť na záujmy Fondu na podporu športu, aby potom Fond 
na podporu športu nemal problém v prípade kontroly v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval za uvedené s tým, že súhlasí, čo odznelo a má za to, že to je tá 
istá strana jednej mince, ale má rád, keď SR FNPŠ robí informované rozhodnutia. Na základe všetkých informácií, 
ktoré má dnes k dispozícii vyslovil presvedčenie, že ak sa rozhodne nevyhovieť, následkom bude potreba 
vynakladania ďalších finančných prostriedkov na finančné prostriedky, ktoré na konci celého procesu bude musieť 
Fond na podporu športu vynaložiť.  
 
Člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška sa zapojil do diskusie a súhlasí s tým, že FK Poprad sa do tej situácie dostal sám. 
Ďalej však pokračoval a uviedol, že existuje zásada, že „v pochybnostiach v prospech“, keď predložili vysvetlenie, 
o ktorom sa síce môže polemizovať, či je alebo nie je pravdivé, vzhľadom na spomenuté okolnosti, je možné 
rozmýšľať o tom, či podporiť vyhovieť alebo nie. Rovnako však nie je rozhodnutý, či ponechať klubu poskytnuté 
finančné prostriedky je správna vec vzhľadom na nesplnenie povinnosti.  
 
S príspevkom do diskusie sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, ktorý si nemyslí, že to musí byť náročné. 
Subjekt funguje, sú klasické občianske združenie, majú deti, nejaké príjmy, tak navrhuje pripraviť prípadne 
alternatívne riešenia ako napr. splátkový kalendár, pričom pripomenul, že treba dodržiavať pravidlá a žiadne 
výnimky nedávať, pretože potom by to mohlo mať neželaný dopad v budúcnosti. 
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pre vážnosť témy poprosil, aby sa pred hlasovaním vyjadril každý člen SR 
FNPŠ, a preto slovo odovzdal členovi SR FNPŠ p. Dušanovi Šaradínovi, ktorý nechcel okolo toho veľmi 
polemizovať, vníma deľbu v podstate na emocionálnu záležitosť, čiže pomôcť tomu športu alebo tomu klubu a 
potom racionálnu - právnu. Ako však následne uviedol každé kladné rozhodnutie v tej emocionálnej rovine môže 
veľmi uškodiť, ak by sa povedzme finančné prostriedky ponechali, tým by sa vytvoril možno do budúcna nejaký nie 
dobrý precedens, a tým pádom by bol Fond na podporu športu zaviazaný sa tým riadiť, a preto sa prikláňa 
k odporúčaniu kancelárie FNPŠ. Následne sa vyjadril ďalší člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, ktorý bol toho 
názoru, aby SR FNPŠ postupovala tak, aby aj keď už nebudú členmi, ich nikto za rozhodnutia nepopoťahoval. 
Predsedom SR FNPŠ p. Ladislavom Križanom bol vyzvaný na vyjadrenie aj člen SR FNPŠ p. Michal Varmus, ktorý 
by tiež postupoval v zmysle zákona, a tak by mala SR FNPŠ aj konať. Posledným zapojeným do diskusie bol člen 
SR FNPŠ p. Jozef Krnáč s vyjadrením, že vzhľadom na odôvodnenie kancelárie FNPŠ podporil ich stanovisko 
vo veci.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan si cení stanovisko kancelárie FNPŠ, pretože ich úlohou je chrániť Fond 
na podporu športu v tejto veci a ak môže navrhnúť, pretože sú aktuálne dve možnosti ako rozhodnúť. Navrhol však 
aj možnosť posunúť túto vec kolegom z DR FNPŠ, aby sa k tomu vyjadrili a SR FNPŠ možno získala ďalšie vecné 
argumenty a následne by sa o tom rozhodovalo v decembri na zasadnutí SR FNPŠ dňa 08.12.2022. Má za to, že 
nič SR FNPŠ nelimituje, že musí rozhodnúť práve na tomto zasadnutí. Na uvedené krátko zareagoval právnik 
kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian, ktorý nebol úplne presvedčený o správnosti postupu predložiť bod na rokovanie 
DR FNPŠ a vyžadovať od nich relevantný výsledok. Uviedol, že FK Poprad podal „odvolanie“ v určitom čase 
a nebolo by podľa jeho názoru vhodné vzhľadom na časový rámec, aby sa čakalo na rozhodnutie 60 dní, keďže 
medzičasom už SR FNPŠ dvakrát zasadala a pri tom na jednom zasadnutí SR FNPŠ to už bolo členom SR FNPŠ 
predložené so stanoviskom kancelárie FNPŠ. Uviedol, že nechce tlačiť členov SR FNPŠ silou mocou 
do rozhodnutia len chcel poukázať aj na tento časový aspekt pri rozhodovaní o veciach, aby nedochádzalo 
k zbytočným prieťahom.  
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V nadväznosti na uvedené člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi sa priklonil k návrhu, aby sa k veci vyjadrila nejakým 
spôsobom DR FNPŠ, tak to možno pomôže vyriešiť aj do budúcna obdobné prípady. Na základe prezentovaného 
predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan reagoval, že kolegov z DR FNPŠ zaujímajú konkrétne projekty, teraz je 
konkrétny projekt, konkrétny problém a on nevidí problém, že niečo SR FNPŠ stratí keby sa získal ich 
názor/stanovisko, pretože sú tam členovia vzhľadom na inštitúcie, ktoré ich nominovali by mohli k tomu čo povedať. 
 
K téme, či má SR FNPŠ odstúpiť DR FNPŠ podnet na vyjadrenie k tejto veci zaujal názor aj predseda DR FNPŠ 
a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý nevidel úplne dôvod na predkladanie veci DR 
FNPŠ a nerozumie, o čom by mala v danom prípade DR FNPŠ rozhodnúť. Prijímateľ mimoriadnej podpory nepodal 
vyúčtovanie včas, ale dodal, že ak táto žiadosť bude postúpená DR FNPŠ na vyjadrenie, môžu to na zasadnutí DR 
FNPŠ prerokovať.  
 
Na základe uvedeného predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan skonštatoval, že podnet sa nebude predkladať 
na DR FNPŠ, požiadal o doplnenie uznesenia o poverenie pre kanceláriu FNPŠ na ďalšiu komunikáciu s FK 
Poprad vo veci vrátenia finančných prostriedkov. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková 
zareagovala a dala skôr na zváženie, či to upraviť do znenia uznesenia, keďže sa takýto procesný postup 
do žiadneho uznesenia procesne nemusí uvádzať, nakoľko kancelária FNPŠ následné úkony po ukončení SR 
FNPŠ robí vždy automaticky. Kancelária FNPŠ s FK Poprad už komunikovala, adresovala im aj výzvu na vrátenie 
finančných prostriedkov. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan súhlasí, že uznesenie sa o proces s kanceláriou 
FNPŠ nebude dopĺňať a zhrnul, keďže teraz sa bude jednať procesne o prvý prípad, kedy bude Fond na podporu 
športu žiadať vrátenie finančných prostriedkov a ďalej pôjde o režim pohľadávky na základe rozhodnutie SR FNPŠ, 
evidovať to v účtovníctve a následne vymáhať, bol by rád do budúcna, keby sa vyhotovoval zoznam sporných vecí 
a ich stav a o priebehu boli členovia SR FNPŠ informovaní.  
 
O slovo sa prihlásil ešte člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger a len sa uistil, že kancelária FNPŠ vo veci bude konať 
ihneď.  
 
Záverom sa do diskusie zapojil ešte člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek s odkazom na ustanovenia zákona o fonde, kde 
sa pri poskytovaní príspevku na projekt uvádza, že na jeho poskytnutie nie je právny nárok a proti rozhodnutiu nie 
je možné odvolanie a navrhuje, aby sa aj s týmto procesne vysporiadalo. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
p. Renata Munková len doplnila, že v tomto prípade sa jedná o tzv. covidovú pomoc, a tá spadá pod iný režim. 
Na čo teda člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol, ak to nie je takto exaktne uvedené v zákone o fonde a v súčasnej 
dobe sa pripravuje návrh nového štatútu, aby proces odvolaní pri týchto pomociach bol upravený v ňom. Generálna 
riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková len doplnila, že aj pri predchádzajúcich tzv. covidových pomociach 
eviduje kancelária FNPŠ podania vyhodnotené ako „odvolanie“ voči rozhodnutiu. Súhlasí, aby takýto proces bol 
upravený v predpise a členovi SR FNPŠ p. Lukášovi Pitekovi navrhla, aby prostredníctvom komentárov v štatúte 
svoj návrh zachytil.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan súhlasil, aby sa proces „opravných prostriedkov“ štandardizoval 
a terminologicky sa prikláňa k žiadostiam, nie odvolaniam. Diskusiu doplnil ešte záverom svojím príspevkom 
predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík s poukazom na činnosť Dozornej 
rady Fondu na podporu umenia, ktorej gro veci, čím sa zaoberá, je okrem hospodárenia aj sťažnosťami a takýmito 
podnetmi a navrhol, aby ten ďalší level, keď príde podnet, sťažnosť, odvolanie bolo postúpené prípadne aj 
na vyjadrenie DR FNPŠ a bolo by dobré si to zadefinovať. Na záver podporil možnosť to prípadne upraviť v štatúte. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 9/8/2022 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie odvolanie k „Oznámeniu o vrátení poskytnutej 
mimoriadnej podpory“ prijímateľa Futbalový klub Poprad zo dňa 17.10.2022 a rozhodla, že odvolanie 
zamieta. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Greguška) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU  
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a následne odovzdal slovo koordinátorke procesov 
a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ, že súčasťou 
priečinka ku tomuto bodu rokovania je aktuálny stav jednotlivých projektov v rámci výzvy č. 2020/001 ku dňu 
03.11.2022 a prehľad predkladania vyúčtovaní a vyplatených jednotlivých tranží. Celkový stav 104 schválených 
projektov v rámci výzvy č. 2020/001 je nasledovný: 

• 4 žiadosti dodatočne neschválené (mesto Hanušovce nad Topľou, mesto Michalovce, mesto Levoča, 
mesto Nitra) 

• 1 žiadosť späťvzatá (Telovýchovná jednota Rapid Bratislava) 
• 2 prijímatelia odstúpili od zmluvy (obec Krivany, obec Výčapy - Opatovce) 
• 1 žiadateľ nespĺňa podmienky (Trnavský samosprávny kraj) 
• 96 podpísaných zmlúv 
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Následne členovia SR FNPŠ boli informovaní o stave predkladania vyúčtovaní projektov a teda od 14.10.2022 
do 03.11.2022 bolo vyplatených spolu 896 547,88 EUR na všetky tranže. Ku dňu 03.11.2022 bolo celkom 
vyplatených spolu 11 090 638,00 EUR pre 68 prijímateľov, z toho 15 projektov bolo finančne ukončených. Aktuálne 
prebieha finančná kontrola na poskytnutie prvej až štvrtej tranže u ďalších prijímateľov. 
 
Prvá tranža – 3 úhrady spolu vo výške 133 527,28 eur, z toho: 

• Mesto Čadca                                                                29 706,71 € 
• Mesto Krupina                                                             78 278,55 € 
• Mesto Zlaté Moravce                                                   25 542, 55 € 

Druhá tranža –  4 úhrady spolu vo výške 375 688,65  eur, z toho:  

• Obec Ivanka pri Dunaji      274 500,00 € 
• MŠK IUVENTA Michalovce o.z.      61 776,45 € 
• Obec Liptovská Lúžna      15 720,00 € 
• Obec Smižany                                                              23 692,20 € 

Tretia tranža – 7 úhrad spolu vo výške 300 477,77 eur, z toho: 

• Obec Kamenná Poruba       149 021,62 € 
• Mesto Sabinov     22 017,30 € 
• Obec Nedožery-Brezany      26 420,64 € 
• Obec Omšenie       17 682,83 € 
• Mesto Spišská Nová Ves    31 485,90 € 
• Obec Vavrečka        28 783,80 € 
• Obec Kazimír        25 035,68 € 

Štvrtá tranža – 4 úhrady spolu vo výške 86 884,18 eur, z toho: 

• Obec Oravská Jasenica     26 500,00 € 
• Obec Domaniža     14 100,57 € 
• Trenčiansky samosprávny kraj    35 564,81€ 
• Mesto Brezová pod Bradlom   10 718,80 € 

 
Ďalej koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková informovala členov 
SR FNPŠ, že vzhľadom k tomu, že počet ukončených a vyúčtovaných projektov sa už navyšuje, pristúpila 
kancelária FNPŠ k zahájeniu kontrol, a preto dňa 19.10.2022 uskutočnila kancelária FNPŠ v zmysle zmluvy 
o príspevku na projekt podpory športu pilotné vecné a finančné kontroly hospodárenia a nakladania s poskytnutým 
príspevkom podľa zákona o finančnej kontrole. Kontrola sa týkala ukončených a vyúčtovaných projektov: 
 

• Mesto Martin – projekt Šport park Pltníky II. Etapa 
• Mesto Žilina - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová 

 
Ako ďalej uviedla z uskutočnených kontrol bude vypracovaná správa z vykonania finančnej kontroly na mieste 
v zmysle platných predpisov. Napriek tomu, že ide o fakultatívnu kontrolu kancelária FNPŠ po pilotnej fáze vníma 
uskutočňovanie tohto typu kontrol za dôležité, nakoľko zamestnanci kancelárie FNPŠ priamo na mieste overujú 
splnenie podmienok obsiahnutých v zmluve o príspevku na projekt podpory športu, a ktoré má prijímateľ dodržiavať 
počas realizácie projektu, ako aj následne po jeho ukončení. Predbežný plán finančných kontrol na mieste projektov 
v rámci výzvy tvoril prílohu informácie tohto bodu (ide o projekty, ktoré majú vyplatené aspoň 3 tranže z príspevku) 
a sú uložené v zdieľanom priečinku ako podklady k zasadnutiu týkajúceho sa tohto bodu. 
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Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková sa prihlásila o slovo, aby doplnila informácie 
k aktuálnemu stavu projektov a informovala, že v prípade projektu č. 57 - AQUAPARK Poprad, s.r.o. sa dňa 
27.10.2022 v sídle Fondu na podporu športu uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami prijímateľa 
AQUAPARK Poprad s.r.o. Na stretnutí boli za Fond na podporu športu účastní L. Križan, G. Asványi, R. Munková, 
Z. Blažová, M. Fabian, K. Hložková, R. Jenčuš a za prijímateľa R. Pichoňský, R. Mlynarčík a právny zástupca 
prijímateľa. Predmetom stretnutia bolo dohodnutie postupu vo veci finančného ukončenia projektu - záverečného 
vyúčtovania, a to poslednej (štvrtej) tranže. Druhou témou bolo riešenie otázky, či sa na projekt vzťahujú pravidlá 
štátnej pomoci, tak ako to bolo uvedené v rozhodnutí SR FNPŠ. Zúčastnené strany sa dohodli, že vo veci štátnej 
pomoci si poskytnú maximálnu súčinnosť a následne bude Fond na podporu športu komunikovať uvedenú 
záležitosť s PMÚ SR. Podľa dohody mal AQUAPARK Poprad, s.r.o. zaslať kancelárii FNPŠ ním vypracovaný 
podnet s argumentami a odôvodnením, prečo podľa ich názoru nespadajú pod pravidlá štátnej pomoci, Fond 
na podporu športu mal uvedené následne doplniť o svoje podklady a odoslať na PMÚ. Príprava podkladov 
pre PMÚ SR mala byť vypracovaná do 11.11.2022. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková ešte 
informovala, že minulý týždeň kontaktovala p. Mlynarčíka, avšak do dňa konania dnešného zasadnutia SR FNPŠ 
nemá žiadnu informáciu o príprave listu, ani zaslaný samotný list, preto som v najbližších dňoch ozve 
p. Pichoňskému, aby preverila v ako stave je táto ich príprava podnetu, pretože záujem oboch strán bolo, aby sa 
predmetná vec doriešila. Ďalej uviedla, že z PMÚ obrdžala informáciu k téme diskontovania a informoval členov 
SR FNPŠ, že príspevok sa reálne nekráti, ale iba sa prepočítava ako hodnota do IS SEMP. Predseda SR FNPŠ p. 
Ladislav Križan poďakoval za informácie ako aj za precíznu prípravu kolegov z kancelárie FNPŠ k spomenutému 
stretnutiu. Z toho podľa jeho slov vyplynulo poučenie aj pre kanceláriu FNPŠ pre nadchádzajúcu výzvu „Infra 3“, 
aby v rámci elektronických procesov, v jednotlivých dokumentoch bola suma príspevku uvedená exaktne vo 
výške  DPH aj bez DPH, a aby sa vylepšovali interné procesy a nemohlo tak prísť k mylnej interpretácii ustanovení 
zmluvy. Záverom vyjadril, že nevie na isto potvrdiť, či sa podarí veci AQUAPARK Poprad, s.r.o. do decembrového 
zasadnutia dňa 08.12.2022 vyriešiť, nakoľko aj PMÚ je teraz pracovne vyťažený, avšak uvítal by, keby bola v rámci 
informácie k výzve „Infra 1“ minimálne ústna informácia, aký nastal posun vo veci. 
 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 10/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave problematiky 
žiadosti č. 57 (AQUAPARK Poprad, s.r.o.) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2020/001. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený predbežný plán finančných kontrol 
na mieste. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
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Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU 
V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ 
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU  
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a následne odovzdal slovo koordinátorke procesov 
a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ, že súčasťou 
priečinka ku tomuto bodu rokovania je aktuálny stav jednotlivých projektov v rámci výzvy č. 2021/004 vrátane 
otvorených žiadostí a prehľad vyplatených príspevkov. Ku dňu 03.11.2022 evidovalo projektové oddelenie 
kancelárie FNPŠ celkovo: 

• 74 zazmluvnených subjektov  
• 2 otvorené žiadosti, ktoré sú s podrobnou informáciou zahrnuté v priečinkoch na zasadnutie správnej 

rady v rámci tohto bodu - žiadosti o zmenu: 
- 1 žiadosť pred podpisom: Obec Rovinka 
- 1 žiadosť o zmenu projektu: Lezecká stena s.r.o. 

• 2 subjekty, ktorým bol odoslaný návrh zmluvy a čaká sa na zaslanie podpísanej zmluvy zo strany 
žiadateľa: DAC Academy, CZT Ružomberok 

• 15 subjektov, ktoré ešte zatiaľ nesplnili podmienky pred podpisom zmluvy (vrátane subjektov, ktoré 
sú zahrnuté ako otvorené subjekty). 

 

 
 
Následne kancelária FNPŠ poskytla členom SR FNPŠ krátke informácie o platbách v termíne od 14.10.2022 
do 03.11.2022 bola na 1. platbu – 80% z príspevku vyplatená suma vo výške spolu 481 440,34 EUR 
pre 1 prijímateľa Trenčiansky samosprávny kraj. Celkovo bolo v termíne ku dňu 03.11.2022 bola  na 1. platbu 
– 80% z príspevku vyplatená suma vo výške spolu 15 511 060,384 EUR pre 65 prijímateľov. 
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Ďalej koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková členov SR FNPŠ 
informovala o aktuálnom stave nasledovných projektov schválených v rámci výzvy č. 2021/004:  
 
Žiadosť č. 179 – Lezecká stena: v súlade so závermi 33. zasadnutia SR FNPŠ sa kancelária FNPŠ obrátila 
s problematikou štátnej pomoci v rámci projektu na PMÚ. Dňa 17.10.2022 obdržala k danej problematike kancelária 
FNPŠ stanovisko z PMÚ a po následnom preštudovaní vyslovilo právne oddelenie kancelárie FNPŠ podporné 
stanovisko k vyjadreniu PMÚ, a teda nepodporiť projekt z dôvodu vzniku oprávnených výdavkov pred podaním 
žiadosti, a teda celý projekt je v tomto prípade považovaný za neoprávnený. Stanovisko PMÚ ako aj vyjadrenie 
právneho oddelenia kancelárie FNPŠ sú súčasťou zdieľaného priečinka. Vzhľadom k tomu, že ide projekt, ktorému 
bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí príspevku a na základe dodatočne zistených skutočností má byť tento projekt 
považovaný za neoprávnený, bude potrebné zmeniť rozhodnutie SR FNPŠ. Koordinátorka procesov a projektová 
manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková členov SR FNPŠ však ešte informovala, že v rámci 
projektového oddelenia kancelárie FNPŠ sa intenzívne a detailne zaoberajú všetkými aspektami, tak kancelária 
FNPŠ navrhne postup riešenia a verí, že finálny verdikt návrhu rozhodnutia bude predložený na najbližšie 
zasadnutie SR FNPŠ. V nadväznosti na uvedené predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan doplnil informáciu, že bol 
07.11.2022 doručený mail od konateľa Lezeckej steny s.r.o., v ktorom členov SR FNPŠ, ale aj kolegov z odbornej 
komisie požiadal o osobné stretnutie ideálne na mieste, a tiež bude otázka, ako sa k tomu postaviť z hľadiska 
ďalšieho procesu. On sa síce nestihol ešte nad tým zamyslieť, ale nemá problém tam ísť, avšak vníma právnu 
prekážku nie zlého projektu, pričom Lezecká stena s.r.o. projekt plánuje intenzívne dokončiť v decembri 2022, stále 
nemajú podpísanú zmluvu o príspevku a kvôli dvom sporným položkám v rozpočte vo výške 2,4% z celkového 
rozpočtu by tak mohli prísť o príspevok v sume cca 96-tisíc EUR. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ doplnila 
uvedené, že v tomto prípade nastal problém stimulačného účinku štátnej pomoci a uviedla, že projektový manažér 
kancelárie FNPŠ p. Michal Noga začal študovať podrobnejšie materiály a nejaké otázky a odpovede, ktoré 
pripravuje Európska komisia k tejto problematike a pripravil k tomu popis celej situácie a hoci predtým bola 
priklonená naozaj to zamietnuť, po tomto to stoji za zváženie a z uvedeného dôvodu nebolo predložené finálne 
rozhodnutie, tým, že projekt vyzerá dobre, ide naozaj iba o túto položku. Naďalej je dôležité, aby sa týmto Fond 
na podporu športu nedostal do nejakej zlej situácie v budúcnosti, tak to chce kancelária FNPŠ ešte nejakým 
spôsobom odkomunikovať a dala na zváženie, či by nebolo riešením odporučiť žiadateľovi komunikovať zo svojej 
pozície tento problém priamo s PMÚ, aby im to on sám vysvetlil, pretože každý prípad sa má posudzovať 
individuálne a dokonca externá advokátska kancelária odporučila z dôvodu ochrany Fondu na podporu športu, aby 
prípad spadal pod štátnu pomoc, ale nič bližšie k tomu neuviedli. Následne také stanovisku PMÚ by kancelárii 
FNPŠ veľmi pomohlo. Naďalej však zastáva názor a verí, že do decembrového zasadnutia SR FNPŠ sa podarí 
nájsť spôsob riešenia, aby sa to podarilo. V opačnom prípade, príde zo strany kancelárie FNPŠ návrh, aby sa 
rozhodnutie zmenilo. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol zorganizovať podobné stretnutie ako bolo 
s prijímateľom AQUAPARK Poprad, s.r.o. v sídle Fondu na podporu športu. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ 
na to reagovala, že kancelária FNPŠ disponuje vysokou mierou detailu informácií a podkladov k projektu, pretože 
žiadateľ podrobne komunikuje aj s projektovým manažérom kancelárie FNPŠ p. Michalom Nogom a z uvedeného 
si nemyslí, že nevyhnutné osobné stretnutie. Predseda v nadväznosti na uvedené preto požiadal kanceláriu FNPŠ, 
aby odpovedali na uvedený mail zo dňa 07.11.2022 s informáciou, že prípad bol prerokovaný na SR FNPŠ 
a navrhnúť im, aby sa žiadateľ obrátil priamo na PMÚ. 
 
Žiadosť č. 120 – DAC Academy, a.s.: v zmysle uznesenia č. 14/6/2022 o zamietnutí žiadosti o zmenu projektu a 
zmenu rozpočtu bol žiadateľ informovaný a následne mu bola distribuovaná zmluva so zníženým príspevkom 
na podpis. Žiadateľ po obdržaní zmluvy so zníženým príspevkom deklaroval, že voči rozhodnutiu podá odvolanie 
a z tohto dôvodu nepristúpi k podpisu zmluvy. Dňa 10.10.2022 bola projektovému oddeleniu kancelárie FNPŠ 
doručená žiadosť o opätovné prerokovanie zmeny rozpočtu, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu v rámci zdieľaného 
priečinka, kde sa nachádzajú podklady k zasadnutiu. Kancelária FNPŠ zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku 
a odporúča ponechať v platnosti uznesenie č. 14/6/2022 bod 6 zo dňa 20.9.2022.  
 
Na základe uvedeného predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan otvoril diskusiu a ako prvého pozval do nej člena 
SR FNPŠ p. Lukáša Piteka, aby povedal viac, ktorý deklaroval, že naďalej ostáva v názore konzistentný a hoci 
prišla žiadosť o zmenu projektu, on má naďalej za to, že ide o starostlivosť o trávnik a zotrváva v názore podporiť 
zmenu tohto projektu. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan uviedol, že ak nie sú k dispozícii žiadne nové 
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argumenty položil prítomným členom SR FNPŠ otázku, či budú opätovne hlasovať, aby potvrdili to pôvodné. 
Zo záverov diskusie vyplynulo, že SR FNPŠ hlasovať bude na záver tohto bodu, avšak o tomto bode samostatne. 
 
Žiadosť č. 4 – obec Rovinka: k problematike tejto otvorenej žiadosti je pripravený samostatný priečinok 
s komplexným prehľadom stavu žiadosti, ktorý je súčasťou podkladov v rámci tohto bodu rokovania. Na základe 
poverenia predsedu SR FNPŠ p. Ladislava Križana, bol prípad postúpený DR FNPŠ na vydanie stanoviska v danej 
veci. DR FNPŠ odporúča v tejto veci získať stanovisko odbornej komisie, či je celý projekt športovou infraštruktúrou, 
a tiež stanovisko kancelárie FNPŠ, či nedošlo k porušeniu podmienok výzvy. Projektové oddelenie kancelárie 
FNPŠ posúdi doručené podklady po formálnej stránke, tak ako to vyplýva aj z postupov, ktoré sú v rámci Fondu 
na podporu športu ako takého nastavené a boli uplatňované pri infraštruktúrnej výzve č. 2020/001 a č. 2021/004. 
V prípade odborného posúdenia, t. j. preskúmanie predložených dokumentov po obsahovej stránke, to bolo 
predmetom činnosti odbornej komisie, ktorá však bola v septembri zrušená. Z uvedeného dôvodu kancelária FNPŠ 
nevie, akým spôsobom sa vysporiadať s požiadavkou DR FNPŠ ohľadom stanoviska odbornej komisie. Predseda 
DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík sa ujal slova a odôvodnil, prečo si DR 
FNPŠ vyžiadala uvedené a položil členom otázku, kde bola upravená sporná časť projektu v čase schvaľovania 
športová infraštruktúra. Má za to, že by sa všetci zhodli, že nebola, a preto sa vyslovil, že je potrebné stanovisko 
odbornej komisie, aby sa toto v prvom rade ujasnilo. Ak je uvedené pravda, je nutné sa potom pozrieť na tu samotnú 
výzvu, či boli dodržané podmienky. Jasné stanovisko však bude DR FNPŠ schopná prijať až následne, keď bude 
uvedená otázka zodpovedaná. Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval a slovo udelil členovi SR FNPŠ 
p. Gáborovi Asványimu, ktorý uviedol, že pokiaľ došlo čestné prehlásenie, že sa to prekvalifikuje na športovú 
infraštruktúru, tak on je za to, aby o tom SR FNPŠ rozhodla, či to prípustné je alebo nie. Následne by sa to posunulo 
ďalej a riešil druhú časť problematiky. Na uvedené reagoval predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu 
MŠVVŠ SR p. Peter Dedík, ktorý si nemyslí, že je to takto možné ex post uskutočniť ako jeho predrečník hovoril. 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan si vzal slovo a pokúsil zhrnúť celú problematiku vzhľadom na už uvedené. 
Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík poopravil skutočnosť a uviedol, 
že zmena stavby pred dokončením znamená, že sa urobí projektová dokumentácia a nie, že sa zoškrtajú pôvodné 
plány a perom sa uvedie, že to je teraz napr. kancelária.  
 
Do rozpravy sa prihlásil aj člen SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, ktorému bolo udelené slovo a uviedol, že téma verejného 
obstarávania nie je témou SR FNPŠ a rád by sa sústredil na neoprávnené výdavky, ktoré boli viazané na tú časť 
a hľadať spôsob, aby sa to reálne odpočítalo, nech sa prípad už uzavrie, pretože podklady boli podľa jeho mienky 
spracované kvalitne, bodové ohodnotenie bolo relatívne vysoké a v tom čase všetky tie kritériá splnili. 
Navrhuje neoprávnené výdavky, ktoré boli viazané na tú ubytovaciu časť odpočítať a schváliť to znížene.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan to vníma tak, že je všeobecná zhoda na tom, že je udelený príspevok 
v nejakej výške a už nie je reč o príspevku v danej výške vzhľadom na to, akým spôsobom sa projekt zmenil a na to 
aké sú možné neoprávnené výdavky. Ak je to tak, je nutné diskutovať o mechanizme a spôsobe poníženia 
existujúceho príspevku o sumu tých neoprávnených výdavkov s tým, že verejné obstarávanie, tak ako uviedla 
generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková je vec, ktorú má riešiť iný orgán a Fond na podporu 
športu nebude aktívny a nebude posielať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.  
 
S upresnením sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Branislav Tréger, že SR FNPŠ nemôže vychádzať z výkazu-výmer, to 
musí oprávnená osoba oceniť to, čo by bolo potrebné očistiť od toho výkazu výmer, ktorý bol žiadaný. Predseda 
SR FNPŠ p. Ladislav Križan sa pýta na koho náklady by sa mal vypracovať znalecký posudok znalca z odboru 
stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty stavebných prác, ktorý by mal stanoviť, že táto časť tohto objektu, ktorá je 
považovaná za neoprávnené výdavky mala túto hodnotu, a to sa odpočíta, pretože informoval, ako to vyzeralo 
pri obhliadke na mieste, čo bolo a nebolo minimálne sporné, keď tam boli.  
 
Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi upresnil, že nie všetko, iba spornú časť s tým, že pôvodne boli v projekte uvedené 
iné počty. Na margo toho ďalej uviedol, že je dôležité si povedať, ak ideme týmto smerom, je potrebné mať novú 
projektovú dokumentáciu, kolaudačné rozhodnutie a tam musí byť uvedené aký typ infraštruktúry to je. Ďalej bude 
nutné overiť nimi predložený výkaz-výmer, čo nadviazalo na predchádzajúceho rečníka člena SR FNPŠ 
p. Branislava Trégera, ktorý predtým avizoval, že pre uvedené je dôležité, aby to robila oprávnená osoba, kvôli 
relevancii cien. Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi navrhol, že obec Rovinka má predložiť výkaz-výmer s pečiatkou 
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odbornej osoby, akú SR FNPŠ potrebuje, pretože je to v ich záujme. Následne prebehla medzi prítomnými krátka 
diskusia o rozdelení výdavkov v rozpočte a o postupe, ktorým ďalej konať, pretože rozdelenie rozpočtu už Fond 
opakovane žiadal.  
 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan zhrnul závery a navrhol, že je v záujme obce Rovinka predložiť požadovaný 
výkaz-výmer autorizovaný pečiatkou oprávnenej/odbornej osoby, v opačnom prípade môže prísť k rozhodnutiu, 
prehodnoteniu, že nebudú poskytnuté žiadne finančné prostriedky, a teda vykonať zo strany Fondu na podporu 
športu posledný pokus. Prítomní členovia SR FNPŠ nemali výhrady k navrhnutému postupu. Predseda DR FNPŠ 
a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík sa prihlásil o slovo a uviedol, že je evidentná zhoda, 
že sporná časť projektu nemá znaky športovej infraštruktúry. Pýta sa však, ak pôvodný rozpočet, ktorý predložili 
a celý označili, že je športová infraštruktúra, ako je možné potom brať do úvahy, že splnili bod 7 ods. 8 výzvy. A ak 
to teda skončí tak, že rozpočet by bol kvázi nižší, tak či to hodnotenie projektu zase neovplyvňuje, bodové 
ohodnotenie. V nadväznosti na uvedené sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan pýta predsedu DR FNPŠ 
a generálneho riaditeľa sekcie športu na MŠVVŠ SR p. Petra Dedíka, či existuje k tomuto nejaké uznesenie DR 
FNPŠ, ktoré by mohol SR FNPŠ predložiť, či bolo prijaté, alebo bude prijaté a či je potrebné doplniť ešte nejaké 
informácie z kancelárie FNPŠ. Na uvedené odpovedal, že ako uviedol v písomnej komunikácii, najprv potrebuje 
DR FNPŠ stanovisko odbornej komisie k uvedenému, a keď na zasadnutí dostanú všetky potrebné a požadované 
podklady, zaujme k tomu DR FNPŠ stanovisko.  
 
Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková uviedla, že e-mailom informovala, že eviduje požiadavku 
DR FNPŠ, ale s tým sa kancelária FNPŠ nevie vysporiadať, nakoľko odborná komisia bola zrušená a kancelária 
FNPŠ na to nemá mandát. Doteraz to robila medzičasom zrušená odborná komisia, avšak konštatovala že 
medzičasom sa to vyriešilo. Člen SR FNPŠ p. Gábor Asványi ako bývalý predseda odbornej komisie a externý 
pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš ako bývalý tajomník odbornej komisie stanovisko dodajú. Predseda 
SR FNPŠ záverom tohto bodu zrekapituloval potrebné úkony a definitívne sa k tomu SR FNPŠ vráti v decembri.  
 
Žiadosť č. 161 – Canis Club Liptov: projektovému oddeleniu kancelárie FNPŠ bola dňa 18.10.2022 doručená 
žiadosť prijímateľa o navýšenie príspevku z dôvodu zamietnutia žiadosti o registráciu prijímateľa ako platcu DPH. 
Ako koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková uviedla, projektové 
oddelenie kancelárie FNPŠ momentálne pristupuje k študovaniu problematiky žiadosti a na najbližšie rokovanie 
SR FNPŠ bude predložené stanovisko k rozhodnutiu v tejto veci. Žiadosť je k dispozícii v rámci priečinka. 
 
 
Po následnej diskusii členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom 
návrhu uznesenia vo veci žiadosti o opätovné prerokovanie zmeny rozpočtu projektu prijímateľa DAC Academy, 
s.r.o.. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 11/8/2022 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o opätovné prerokovanie zmeny 
rozpočtu projektu prijímateľa DAC Academy, s.r.o. zo dňa 10.10.2022 a rozhodla, že žiadosť zamieta. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 8 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 1 (Pitek) 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o zvyšných bodoch programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 11/8/2022 
 
1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave problematiky 
žiadosti č. 4 (obec Rovinka), žiadosti č. 161 (Canis Club Liptov) a žiadosti č. 179 (Lezecká stena, s.r.o.) 
predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a opäť odkladá predmetnú vec 
na rozhodnutie na najbližšie zasadnutie správnej rady. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
12. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY PRE PODNIKY 
PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU Č. 2022/001 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE 
SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY B) SCHVAĽOVANIE ROZHDONUTÍ 
O POSKYTNUTÍ MIMORIADNEJ PODPORY – 3. ČASŤ C) PREROKOVANIE USMERNENIE K VYÚČTOVANIU 
MIMORIADNEJ PODPORY V RÁMCI VÝZVY Č. 2022/001 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a požiadal kanceláriu FNPŠ o poskytnutie informácie 
o predmetnom bode. Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga, ktorí členov SR FNPŠ oboznámil 
s aktuálnym stavom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky 
prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001). Uviedol, že celkový počet 
doručených žiadostí bol 110, s tým, že: 

• 8 žiadostí bolo vyradených v rámci formálnej kontroly a týmto žiadateľom bolo zaslané oznámenie 
o vyradení: 
o 3 žiadosti boli doručené po termíne: 

- žiadosť č. 42 (MXM, s.r.o.),  
- žiadosť č. 98 (TK Kysucké Nové Mesto),  
- žiadosť č. 110 (Miriam Drobná), 

o 2 žiadatelia boli identifikovaní ako neoprávnení v zmysle znenia výzvy: 
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- žiadosť č. 5 (SGF, s.r.o.) - začiatok hospodárskej činnosti v neoprávnenom období 
01.09.2020,  

- žiadosť č.73 (Mestský podnik služieb Čadca) - neoprávnená prevádzka- plaváreň, 
o 3 žiadosti boli po opätovnom dožiadaní vyradené v rámci formálnej kontroly: 

- žiadosť č. 78 (Basketbalový klub Slovan Bratislava) – opakovane zle predložená príloha,  
- žiadosť č. 85 (Be strong, s.r.o.) - žiadateľ nereagoval na výzvy na doplnenie, po telefonickej 

komunikácii oznámil, že o príspevok nemá záujem, 
- žiadosť č. 107 (Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE) - 

žiadateľ má nedoplatky na daňovom úrade a po opakovaných výzvach nedoplnil svoju 
žiadosť. 

• 2 subjektom bola schválená nižšia pomoc oproti sume uvedenej v žiadosti: 
o Žiadosť č. 92 - Premium Fit (sieť Golem) - príspevok vo výške 200 000,00 € (-309 156,17 € z dôvodu 

limitu pomoci de minimis) 
o Žiadosť č. 39 (Flóra Nova) – príspevok vo výške 6 905,51 € (-6 098,68 € z dôvodu opravy výpočtu 

oprávnenej pomoci) 
 
Ďalej kancelária FNPŠ informovala, že ku 3.11.2022 bolo 101 prijímateľom spolu poukázaných 1 400 526,60 EUR: 

• 1. časť schválených: 82 prijímateľov - 1 064 345,66 EUR poukázaných na účet dňa 5.10.2022 
• 2. časť schválených: 19 prijímateľov - 336 180,94 EUR poukázaných na účet dňa 31.10.2022 

 
Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga v rámci tohto bodu informoval, že v prípade žiadosti č. 22 
BEYA SPORT, spol. s.r.o. došlo k opätovnému preskúmaniu žiadosti a kancelária FNPŠ predkladá SR FNPŠ 
s odporúčaním na jej schválenie, vzhľadom k tomu, že po detailnejšom posúdení bolo zistené, že žiadateľ spĺňa 
definíciu vykonávania viacerých športových odvetví. K uvedenej problematike je pripravené aj samostatné 
stanovisko v súvislosti s problematikou definície športovej haly spolu s odporúčaním kancelárie FNPŠ. 
 
Záverom informovala generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková, že rámci podkladov kancelária 
FNPŠ predkladá na prerokovanie aj návrh Usmernenia k vyúčtovaniu, ktorý je k nahliadnutiu sprístupnený v rámci 
podkladov k zasadnutiu vo forme zdieľaného priečinka. Finálne znenie bude predložené na schválenie na SR 
FNPŠ z dôvodu prebiehajúcej finalizácie podmienok predkladania vyúčtovania, konkrétne zadefinovanie 
oprávnených nákladov a dokumentov, ktorými sa tieto náklady budú preukazovať. Dôvodom je ich spresnenie, 
nakoľko kancelária FNPŠ predpokladá, že prijímatelia sa budú na to určite dotazovať a vyzvala členov SR FNPŠ, 
ak majú pripomienky k predloženému návrhu, nech pokojne reagujú prostredníctvom komentárov. Následne sa to 
upraví a predloží ako finálny dokument.  
 
O slovo sa prihlásil člen SR FNPŠ p. Ivan Greguška a predložil návrh, aby návrh usmernenia bol schválený 
na práve prebiehajúcom zasadnutí s pripomienkami s tým, že sa zapracujú a zverejní sa dokument. Právnik 
kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian sa zapojil do diskusie s odporúčaním, aby boli podklady vrátane finálneho znenia 
usmernenia so zapracovanými pripomienkami spracované a predložené na decembrové zasadnutie SR FNPŠ, 
a aby mal návrh usmernenia jednotnú formu vnútorných predpisov Fondu na podporu športu. Predseda SR FNPŠ 
p. Ladislav Križan sa opýtal generálnej riaditeľky kancelárie FNPŠ, kedy by ona preferovala schvaľovanie 
dokumentu. Generálna riaditeľka kancelárie FNPŠ p. Renata Munková sa priklonila rovnako k decembrovému 
zasadnutiu SR FNPŠ už so zapracovanými pripomienkami. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR 
FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
 
 
Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 12/8/2022 
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1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených 
žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 
 
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce 
športovú infraštruktúru č. 2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 3. časť. 
 
3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej 
podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky 
prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu 
predložením jeho konečného návrhu na schvaľovanie na najbližšie zasadnutie správnej rady. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
13. RÔZNE 
 
Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan a vyzval členov SR FNPŠ, ak majú nejaké podnety 
na diskusiu, aby ich prezentovali a mohli o nich spolu diskutovať v rámci tohto bodu. On sám uviedol, že 
decembrové zasadnutie SR FNPŠ sa bude konať dňa 08.12.2022 o 10:00 v Bratislave, kde sa doriešia ďalšie veci, 
zrejme budú odprezentované aj bratislavské projekty, najmä plaváreň pasienky prezentovaná zamestnancom 
magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a informoval, že zasadnutie SR FNPŠ bude následne spojené 
s vianočným posedením za účasti členov SR FNPŠ, DR FNPŠ a kancelárie FNPŠ, ktoré sa bude konať 
po skončení zasadnutia SR FNPŠ. 
 
Do diskusie sa prihlásil predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVŠ SR p. Peter Dedík 
a informoval o výzve MIRRI v rámci eurofondov, ktorá bola detailnejšie rozoberaná na 34. zasadnutí SR FNPŠ, 
tam sa to výrazne rýchlym tempom posúva dopredu. Na 90% bude tento rok ešte vypísaná a bude obsahovať 
školskú infraštruktúru, ale zrejme to nebude samostatne, ale vždy to bude s prepojením na niečo v tej škole 
a MŠVVŠ SR sa snaží ich smerom intervenovať, aby ich kritériá boli zosúladené s niektorými základnými princípmi 
hodnotenia Fondu na podporu športu. Druhá vec, ktorú chcel podotknúť, sa týkala ešte prerokovávaného bodu 
biatlonu k sumám na dofinancovanie, ktoré požadujú na infraštruktúru súvisiacu s predmetným podujatím. 
Predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan odpovedal, že v priečinku k bodu informácie od predsedu SZB uvedené 
potrebné informácie a rovnako informácie mu poskytne externý pracovník kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš. 
Existuje predpoklad, že BBSK by mal na to vyčleniť prípadne v tohtoročnom rozpočte nejaké finančné prostriedky 
a informoval, že sa zoznámil s generálnym riaditeľom operačného programu na MIRRI a dohodli sa, aby sa 
spoločne koordinovali tieto veci. Na základe uvedeného sa ešte dotazoval predsedu DR FNPŠ p. Petra Dedíka ako 
generálneho riaditeľa sekcie športu MŠVVŠ SR, či platí, že MŠVVŠ SR preberá financovanie tých bežných 
výdavkov na letný biatlon a on na to odpovedal, že áno. 
 
Nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR 
FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan navrhol hlasovať o predmetnom bode programu. 
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Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia: 
 

Uznesenie č. 13/8/2022 
 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 
 
Hlasovanie o návrhu:  
 
Prítomní: 9 
 
Za: 9 
 
Proti: 0 
 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
 
 
Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan poďakoval prítomným členom SR FNPŠ 
a hosťom za konštruktívny a bezproblémový priebeh zasadnutia SR FNPŠ, a následne všetkým zaželal 
pekný zvyšok dňa.  
 
 
 

Ladislav Križan            Silvia Ondrejčáková 
predseda správnej rady FNPŠ  koordinátorka procesov a projektová manažérka  

kancelárie FNPŠ a overovateľka zápisnice 
 
 
 

Michal Fabian 
zapisovateľ, právnik kancelárie FNPŠ 
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Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 10. novembra 2022:  

 

Uznesenie č. 1/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti zo zasadnutia 
správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 2/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území mesta 
Banská Bystrica - história, stav a perspektívy predstavené primátorom mesta a jeho tímom. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 3/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra na území 
Banskobystrického samosprávneho kraja - história, stav a perspektívy predstavené predsedom kraja a jeho tímom. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 4/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie prezentáciu - Športová infraštruktúra Vojenského 
športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica – história, stav a perspektívy predstavené riaditeľom VŠC. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 5/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a v prípade uznesenia 
č. 3/7/2022 SR FNPŠ poveruje predsedu správnej rady vyhlásením výberového konania na riaditeľa podľa § 10a 
zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14.11.2022.  

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje úpravu návrhu schválených kritérií na vyhlásenie výberového 
konania na riaditeľa Fondu na podporu športu podľa §10a zákona o fonde. 
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3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh členov výberovej komisie na riaditeľa Fondu na podporu 
športu podľa §10a zákona o fonde predložený priamo na zasadnutí, a to p. Ladislav Križan, p. Gábor Asványi, 
p. Dušan Šaradín, p. Peter Dedík a externý „headhunter“. 

T: do 14.11.2022 

Z: Ladislav Križan 

 

Uznesenie č. 6/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu na 
podporu športu od jej posledného zasadnutia. 

T: ihneď 

Z: R. Munková 

 

Uznesenie č. 7/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie o aktuálnom stave športovej infraštruktúry 
národného významu. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť Slovenského zväzu biatlonu na poskytnutie 
finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu na dofinancovanie prác, ktoré nastali pri výstavbe novej 
kolieskovej dráhy v Národnom biatlonovom centre v Osrblí a žiada Slovenský zväz biatlonu o doplnenie podkladov 
a požadovaných príloh.    

T: ihneď 

Z: Ladislav Križan 

 

Uznesenie č. 8/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie predložený návrh Štatútu Fondu na podporu športu a 
poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu predložením jeho konečného návrhu na schvaľovanie na najbližšie 
zasadnutie správnej rady. 

T: ihneď 

Z: Michal Fabian 

 

Uznesenie č. 9/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie odvolanie k „Oznámeniu o vrátení poskytnutej 
mimoriadnej podpory“ prijímateľa Futbalový klub Poprad zo dňa 17.10.2022 a rozhodla, že túto žiadosť zamieta. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 
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Uznesenie č. 10/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o 
poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 
2020/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave problematiky žiadosti č. 
57 (AQUAPARK Poprad, s.r.o.) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory 
športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený predbežný plán finančných kontrol na mieste.  

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 11/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o 
poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 
č. 2021/004. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave problematiky žiadosti č. 
4 (obec Rovinka), žiadosti č. 161 (Canis Club Liptov) a žiadosti č. 179 (Lezecká stena, s.r.o.) predložených v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004 a opäť odkladá predmetnú vec na rozhodnutie na najbližšie zasadnutie 
správnej rady.  

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o opätovné prerokovanie zmeny rozpočtu 
projektu prijímateľa DAC Academy, s.r.o. zo dňa 10.10.2022 a rozhodla, že žiadosť zamieta.  

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 12/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí 
o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory 
pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001. 

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 
2022/001 v zmysle predloženého zoznamu úspešných žiadateľov – 3. časť. 

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú 
infraštruktúru č. 2022/001 a poveruje kanceláriu Fondu na podporu športu predložením jeho konečného návrhu na 
schvaľovanie na najbližšie zasadnutie správnej rady. 



 49 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 

 

Uznesenie č. 13/8/2022 SR FNPŠ: 

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ. 

T: ihneď 

Z: Renata Munková 



 

 

Zoznam schválených žiadostí o mimoriadnu podporu – 3. časť 
V rámci výzvy č. 2022/001  

„Mimoriadna pomoc pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru “  

 

Poradové 
číslo 

Číslo 
žiadosti 

Názov žiadateľa Požadovaná suma Schválená suma 

1. 22 BEYA SPORT, spol. s r. o. 442,18 € 442,18 € 

  CELKOM 442,18 € 442,18 € 

 


